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V sobotu 25. března 2023 se uskutečnila první akce 
Kulturní komise v Desné. Tématem byla výroba jarních 
věnců. Nejprve bylo potřeba zvelebit prostory bývalé 
prodejny, kde se tvoření konalo, za což děkujeme přede-
vším zaměstnancům obce. Všechny věci potřebné na 
výrobu i pohoštění byly připraveny na místě. S blížící se 
14. hodinou se zvyšovala naše nervozita, protože jsme 
nevěděli, jakou máme čekat účast. Bylo nám potěšením 
strávit sobotní odpoledne s 25 tvořivými ženami a dív-
kami. Tvoření probíhalo pod vedením Aleny Stráníkové, 
která byla hlavní patronkou celé akce. Ostatní členové 
kulturní komise zajišťovali materiální a technickou pod-
poru. Atmosféra při tvorbě byla velmi příjemná. Je vidět, 
že občanská pospolitost v naší obci stále funguje, jelikož 
nás navštívily i ženy, které se přijely pouze podívat. 
Všechny věnce byly velmi zdařilé, čímž skládáme poklo-
nu všem tvořilkám. Máme radost z hojné účasti a těšíme se 
na Vás na dalších akcích. Máte-li nějaký námět nebo nápad 
na téma našeho příštího setkání, neváhejte se obrátit na 
kteréhokoliv člena Kulturní komise, jimiž jsou Věra Ro-
sypalová, Jan Wątroba, Alena Stráníková, Iva Kvapilová, 
Jana Flídrová, Marta Vomočilová a Míla Řehůřková.
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 Jarní tvoření na Desné
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Vaše Kulturní komise 
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Další vysoké hasičské vyznamenání v našem sboru

V Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi si měl 
převzít 27. 10. 2021 nejvyšší hasičské vyznamenání titul 
„Zasloužilý hasič” pan Oldřich Nádvorník. Z důvodu 
nemoci si v tomto termínu nemohl vyznamenání převzít, 
stejně jako v náhradním termínu při krajském shromáždě-
ní představitelů OSH Pardubického kraje v Bělé u Jevíčka. 
K předání došlo až při Výroční schůzi okrsku Dolní Újezd, 
která se konala v roce 2022 v Budislavi. Stal se tak ve sboru 
již sedmým členem, který toto nejvyšší vyznamenání 
obdržel.

Pan Nádvorník se narodil v roce 1954 a do řad hasičů 
v Desné vstoupil v roce 1971. Po vstupu se ihned zapojil do 
soutěžního družstva mužů. Po mnoho let se muži umísťo-
vali na nejvyšších příčkách v soutěžích okrskových, 
okresních i krajských. V několika případech postoupili do 
soutěže národní. Muži se s úspěchem účastnili i soutěží 
požárních družstev zemědělských závodů.

V roce 1975 byl zvolen do výboru SDH Desná a pověřen 
funkcí kulturního referenta. Podílel se na přípravách
a zajišťování všech kulturních, společenských a sportov-
ních akcí sboru i obce a budování sportovního areálu 
hasičů, rovněž na „akcích Z” obce.

Od roku 2010 velmi pečlivě vykonával funkci předsedy 
revizní komise sboru. Ve výboru skončil v roce 2019, ale 
zůstal aktivním členem a snaží se dle možnosti i nadále 
pomáhat při zajišťování všech sportovních akcí sboru i při 
oslavách výročí založení sboru a setkání rodáků obce.  

Stále je vzorem příkladné práce pro mladou generaci. 
Navázal tak na práci svého dědy, který byl zakládajícím 
členem, prvním starostou a kronikářem sboru po dobu 
více jak 10 let. Rovněž i jeho otec byl dlouholetým členem 
výboru SDH a kronikářem.

Za svou celoživotní příkladnou práci byl oceněn 
v průběhu let řadou Čestných uznání a hasičských 
vyznamenání. V roce 2021 mu byl udělen Řád sv. Flo-
riána. Za všechny členy sboru i spoluobčany bychom 
chtěli dodatečně blahopřát k udělení titulu „Zasloužilý 
hasič” a poděkovat za nezištnou práci a přínos ve pro-
spěch hasičské myšlenky, jež je i na našem hasičském 
praporu „Bližnímu ku pomoci”. 

za SDH Desná Oldřich Kladivo
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku obce Desná č. 1/2022
 o místním poplatku za obecní systém odpadového
 hospodářství
- zřízení kulturní komise
- rozpočtové opatření č. 4/2022
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
- doplnění místního Programu obnovy venkova
- na základě výsledku výběrového řízení jako zhotovite-
 le stavby” Desná – rekonstrukce hasičské dráhy“ 
 společnost Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem  
 Poříčí u Litomyšle s nabídkovou cenou 1 532 372 Kč
- na základě výsledku výběrového řízení jako zhotovite-
 le  stavby „Výměna střešní krytiny kapličky sv. Petra
 a Pavla v Desné” společnost Stavební sdružení Boštík 
 s.r.o. se sídlem Poříčí u Litomyšle, s nabídkovou cenou 
 496 342 Kč
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
 počtu obce Poříčí na dovážení dětí z Poříčí do MŠ 
 Desná
- dodatek ke smlouvě o nájmu v bytě nad MŠ se 
 stávajícím nájemníkem
- rozpočet Mateřské školy Desná na rok 2023
- zrušení cenového marketingu na veřejnou zakázku
 s názvem „Pořízení výukových prvků na zahradu
 MŠ Desná”

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a neschválilo:
- poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Desná 
 paní Kateřině Mlejnkové, bytem Zrnětín, na provoz 
 prodejny v 1. pololetí 2023

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- žádosti o prodej obecních pozemků
- výši vodného pro rok 2023 dle zprávy svazku obcí 
 Vodovody Poličsko

Pohyb obyvatel

Upozornění

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek 
za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2023 
(850,- Kč za osobu/rok) a poplatek ze psa, aby tak co 
nejdříve učinili. Poplatek ze psa musí být uhrazen do
31. března 2023 a poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství musí být uhrazen do 30. dubna 2023. 
Poplatek můžete uhradit bezhotovostně na účet obce
č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné 
nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční

ve čtvrtek 13. dubna 2023
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

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 19. 1. 2023

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování
 pasportů z prostředků Pardubického kraje
- smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek
 p. č. 36, p. č. 656/1, p. č. 657

Pohyb obyvatel v obci Desná v roce 2022:
- přihlášení k trvalému pobytu 11 občanů
- odhlášení z trvalého pobytu 6 občanů
- narození 5 občanů
- úmrtí 1 občan
K 31. 12. 2022 je v obci Desná přihlášeno k trvalému 
pobytu 380 obyvatel.

Obecní úřad v Desné a redakce Deseňáčku
vám všem přejí spokojené svátky

velikonoční, slunečné dny a mnoho
radosti z rozkvétání přírody.

S příchodem jara načerpejte dostatek
potřebné energie a sil.
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Narození

Mariana Bisová
Adéla Rambousková
Anna Barbora Zahálková
Barbora Šimková

Jubilea

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí  oslavili:

Lenka Kladivová 55 let
Oldřich Leischner 60 let
Václav Nepraš 65 let
Věra Dvořáková 70 let
Emílie Severová 80 let
Růžena Nováková 80 let
Josef Renza 83 let
Marie Benešová 83 let
Jan Rubek 84 let
Vlastimil Stříteský 86 let

Úmrtí

Helena Kladivová

Ty věčným spánkem spíš,              
k nám už se nikdy nevrátíš.
Nemůžeme Ti již více dát
než kytičku na hrob
a jen tiše vzpomínat

Dne 19. 4. 2023 uplyne
10 smutných let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka,
pana Stanislava Nováka.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka a ostatní příbuzní.

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke stavbě dlouho očekávané dálnice D35, 
která začne v úseku od Strakova ke Svitavám, a s tím 
související dovoz materiálu z kamenolomu Budislav, nás 
v dohledné době čeká výrazné navýšení nákladní dopravy 
nejen v naší obci a to pravděpodobně po dobu několika let. 
Z tohoto důvodu se vedení obcí dotčených touto přepra-
vou sešlo dne 25. ledna 2023 v Budislavi se zástupci 
Pardubického kraje, správy a údržby silnic, báňského 
úřadu, životního prostředí, hygieny a kamenolomu 
Budislav. Řešili jsme omezení nepříznivých dopadů 
zvýšené dopravy jako prašnost, zvýšený hluk, dodržová-
ní předepsané rychlosti apod. 

A výsledek?
Kamenolom má již zabudované skrápění nákladu, 

pořídí odsávací technologii v průběhu měsíce května
a bude se podílet na případném čištění komunikací. 

S krajem jednáme o snížení rychlosti v obcích a pro 
nákladní dopravu i s kontrolou dodržování této rychlosti. 
Dále jsme kraj upozornili na nevyhovující stav vozovky
v úseku mezi Mladočovem a Podhájem, vracečky nad 
Podhájem a úsek mezi Desnou a Dolním Újezdem. Jedná 
se hlavně o propadlé krajnice vozovek, kde hrozí při 
vyhýbání dvou nákladních vozidel rozhoupání nalože-
ných návěsů a následné převrácení.

Probírali jsme toho více, i návrhů bylo více. Budeme 
pokračovat ve smysluplných jednáních i nadále. Jsme si 
ovšem vědomi, že stavba D35 je důležitá a prostě ji 
musíme strpět, ovšem pokud možno s co nejmenšími 
dopady na nejen naši obec.

Kladivo

Petra Kučerová

Desná 100 (obecní úřad)

KADEŘNICTVÍ

NA DESNÉ

dámské

pánské

dětské

Provozní doba na objednání

Telefon: 604 534 738

Obec Desná a SDH Desná
vás srdečně zvou na

PÁLENÍ

Buřtíky
na opékánísi koupíte
i na hřišti!

30. 4. 2023
 v 17:00 na hřišti v Desné

Těšíme se na vás v neděli

 kiosek bude v provozu 

 v Desné nebo v pohodlí 
Vašeho domova

Zdeněk Valentín
tel: 732 776 690 

Masérské služby



Pozvání od Přátel
pěší turistiky
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na OÚ v bývalé třídě

FITKLUB DESNÁ
s Jančou

vstup 90 Kč

Na každé cvičení nutná rezervace!
tel.: 776 657 108 (i WhatsApp) nebo messenger Jana Rejmanová

Těším se
na Vás

Janča

CVIČENÍ především vahou vlastního těla

NUTRIČNÍ PODPORA
před cvičením na spalování  
po cvičení na regeneraci svalů

vhodné i PRO ZAČÁTEČNÍKY

Srdečné pozvání pro všechny, kdo mají rádi procházky 
jarní přírodou na pondělí 8. května 2023. Vybrali jsme 
trasu z  Litomyšle směrem do Čisté. Odjezd z  Desné 
autobusem v  7:55 do Litomyšle. Šli bychom benátským 
údolím kolem řeky Loučné do Benátek, kde je kaplička se 
slunečními hodinami, nedaleké hradiště Hrutov a moto-
krosová trať. Dále bychom pokračovali směrem do Čisté 
s odbočkou k Fajmonově lípě, kde se nachází „nejkratší 
chodník v korunách stromů” s vyhlídkou až na Krkonoše. 
Stavba byla zrealizována v roce 2021.  Možná je prohlídka 
kulturního domu a u kostela je Křížová cesta se sedmi 
zastaveními. Trasu zakončíme v hospodě U Chlebounů, 
odkud bychom odjížděli autobusem ve 14.50 zpět do 
Litomyšle na navazující spoj v 15.37 na Desnou. 

Délka trasy je do 10km a pro zkrácení trasy je možno 
dopravit se do Čisté autem a připojit se k pěší výpravě.

Srdečně zvou pořadatelé 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Již po třiadvacáté proběhla v  sobotu 7. ledna 2023 
Tříkrálová sbírka. A ve dnech od 6. do 15. ledna 2023 byla 
ještě možnost přispívat do statických pokladniček 
umístěných v našich spádových obcích.

Celkový výtěžek je díky vaší štědrosti opět vyšší, a to 
úctyhodných 397 714 Kč.

Přehled výtěžku pokladniček dle obcí:

Letos přálo koledníkům příznivé počasí a opět mohli 
navštívit Vaše domy a požehnat je. Velice si vážíme 
podpory a ochoty vedoucích, rodičů a dětí, kteří nám 
pomáhají sbírku uskutečnit a děkujeme za ni. Nemůžeme 
opomenout ani velikou štědrost těch, jež naši koledníci 
navštívili a kterou projevili nejen finančně, ale i v podobě 
sladkosti, úsměvu a vřelého slova.

Více informací o tříkrálové sbírce nebo o naší organizaci 
a službách, které poskytujeme, můžete získat na: 

https://dolniujezd.charita.cz nebo f farnicharitadolni-
ujezd

Farní charita Dolní Újezd

 Budislav 33 515 Kč
 Desná 37 890 Kč
 Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 145 780 Kč
 Horní Újezd 47 470 Kč
 Osík 62 422 Kč
 Poříčí (Mladočov, Zrnětín) 46 551 Kč
 Vidlatá Seč 24 086 Kč

Chtěli bychom vás touto cestou také informovat, že 
začátkem prosince jsme převzali od firmy Kompakt spol.
s r. o. osobní automobil Dacia Lodgy, jenž je označen 
reklamními polepy obcí a firem z  našeho blízkého
i vzdálenějšího okolí, které na tento automobil přispěly 
finanční částkou. Automobil máme zapůjčený za 1 Kč 
ročně na dobu čtyř let a budete nás v něm potkávat na 
cestách za našimi klienty. Tímto vyjadřujeme poděkování 
nejen firmě Kompakt a manželům Lukeslovým, kteří měli 
celý projekt na starosti, ale i všem dárcům, kteří přes firmu 
Kompakt na automobil přispěli. 
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Novoroční vycházka

Na nový rok jsme se šli s  rodinou projít po Desné
a okolí. Provětrat se, vyčistit hlavu a protáhnout tělo. 
Cestou k Mladočovu kolem lesa nás na pasece u drůbežá-
ren čekal nepěkný pohled. Opět tu řádil známý vánoční 
lesní šotek. Stromek sekerkou nasekal do poloviny, zlomil 
a šel si pro jiný. Hodně smutný pohled. Doufám, že 
oblíbené „Jak na nový rok, tak po celý rok” v  tomto 
případě platit nebude.

JK
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V naší školce se máme pořád prima, ať je teplo nebo zima. 
V novém roce jsme si užívali sněhových radovánek, co 

nám počasí dovolilo. 
A když sníh zrovna nebyl, tak jsme čas venku trávili 

běháním po loukách nebo stavěním domečků pro zvířátka
v lese. Zkrátka užíváme si společný čas.

Ve čtvrtek 12. 1. se starší Koťátka vypravila autobusem do 
Litomyšle, kde navštívila regionální muzeum – výstavu 
„Lidé odvedle“ (výlet do světa lidí s hendikepem). V období 
zimy jsme si také povídali o zvířátkách, jak se o ně můžeme
v zimě starat, vyráběli ptáčkům krmítko atd. Zimní sporty 
byly také jedním z našich oblíbených témat.

30. 1. nás navštívilo Divadlo Jójo s pohádkou „O nezbed-
ných kůzlátkách”. U pohádky jsme se smáli a dokonce
i protáhli naše těla při písničkách a drobných úkolech.

Zajímavý byl také týden, kdy jsme si vyzkoušeli všech
5 našich smyslů. Společně jsme si pochutnali na ovocném 
salátu, který připravily Myšičky a starší Koťátka dokonce 
upekla štrůdl. Zkoušeli jsme si, jaké je to nemluvit, hmatem 
poznávat hračky atd. Nedávno naši školku navštívila 
doopravdická zdravotní sestřička z nemocnice se svou 
plyšovou opičkou, na které si děti vyzkoušely „první 
pomoc”, o které nám paní vyprávěla. Eva Bartošová, DiS., učitelka MŠ

Karneval se uskutečnil 21. 2., kdy se naše školka proměni-
la. Nebyla to obyčejná školka, ale byla „kouzelná”, plná 
krásných masek. Byli tu například piráti, berušky, policisté, 
princezny a další. Všechny masky si prošly 5 disciplín, a když 
je splnily, čekala je odměna. Na karnevalu se také tancovalo, 
třída byla plná krásných balónků, se kterými si děti hrály.

Masopustní období jsme si připomněli písničkami, 
tradicemi a Myšičky nacvičily masopustní průvod jako 
překvapení pro Koťátka.

A co nás čeká na jaře? Nadále budeme pozorovat probou-
zející jarní přírodu. Zahrady plné sněženek, bledulí a krokusů 
se nám moc líbí.

Starší děti začaly jezdit na plavecký výcvik do Poličky, 
čeká nás program muzea s názvem ,,Praškolka”, také nás 
navštíví pracovníci záchranné stanice Pasíčka s programem
o ježečcích, zapojíme se do projektu ,,Ukliďme Česko”.

Rádi bychom se nově zapojili i do akce ,,Ponožkový den” 
(Světový den Downova syndromu) a ,,Den stromů”.

Všechny naše aktivity můžete sledovat na
www.skolka.obecdesna.cz
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Stejně jako vodovodní systémy mají svoji historii
i kanalizace. Jedny z prvních kanalizačních systémů byly 
vybudovány v mezopotámských městech (2500 let př.
n. l.). Další zmínky jsou např. ze starověkého Řecka
a Říma. Ve srovnání s antickými městy byla středověká 
Evropa v mnohém pozadu a díky tomu se musela potýkat 
s čas-tými epidemiemi tyfu, cholery a úplavice. V Evropě 
se zmínky o prvních kanalizačních systémech objevily ve 
13. století. V Čechách se první skutečné stoky začaly stavět 
až v 17. století. Mezi nejstarší kanalizační systémy patří 
Pražská kanalizace. 

Obdobná situace byla i v Poličce. Počátek zajištění 
systematičtějšího odvádění odpadních vod je možno 
zaznamenat až ve 20. a 30. letech 20. století, kdy byla 
odpadní voda po předčištění v septicích u jednotlivých 
domů zaústěna do místních vodotečí nebo rybníka. 
V souvislosti s výstavbou sídliště Berlín bylo rozhodnuto 
o výstavbě čistírny odpadních vod (ČOV) a podchycení 
podstatného objemu odpadních vod a jejich odvedení na 
tuto ČOV situovanou na levém břehu Bílého potoka na 
ulici Heydukova. V té době byla budována takzvaná 
jednotná kanalizace, která odvádí společně splaškové
a srážkové odpadní vody. Poslední významnější lokali-
tou, která byla odkanalizována tímto způsobem, je sídliště 
Zahrady. Jednotná kanalizace bývá při přívalových 
deštích přetěžována srážkovými vodami a z toho důvodu 
je na kanalizaci vybudováno sedm odlehčovacích komor. 
Z těchto komor je naředěná odpadní voda odlehčována do 
vodotečí tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění 
odpadních vod na ČOV.

Od druhé poloviny 80. let  20. století bylo při přípravě 
lokalit určených k další zástavbě přistoupeno k budování 

VODA – cesty odpadní vody

oddílné kanalizace. Oddílnou kanalizací jsou odváděny 
splaškové a srážkové vody odděleně samostatnými 
kanalizačními sběrači, přičemž srážková voda je vypou-
štěna do vodotečí a na ČOV je svedena pouze splašková 
odpadní voda. Tímto způsobem bylo zajištěno odkanali-
zování sídlišť Paseky, Hegerova, Mánesova a Bezručova
a rovněž i průmyslová zóna. V letech 2010 – 2012 bylo 
v rámci dostavby kanalizace zajištěno odkanalizování 
zbývajících dosud neodkanalizovaných částí ulic 
Družstevní, Heydukova, areál koupaliště a byla provede-
na rekonstrukce části kmenové kanalizační stoky podél 
Bílého potoka a v parku na Valech (pod hradbami). 
Protože nebylo možné z nově napojených lokalit odvést 
splaškové odpadní vody gravitačně, jsou tyto vody do 
původní kanalizace čerpány. Na poličskou kanalizaci
a městskou ČOV nejsou přiváděny pouze odpadní vody 
z města, ale od roku 2014 také z Pomezí a od roku 2020
z Kamence.     

Stávající kanalizační systém města představuje cca
42 km kanalizace, na niž je připojeno více jak 99% obyvatel 
města. Místní části Lezník, Modřec a Střítež dosud nejsou 
odkanalizovány. Převážná část kanalizace je gravitační – 
odpadní voda odtéká potrubím, které je položeno ve 
spádu. Pouze část odpadní vody je čerpána. Z hlediska 
použitého materiálu je nejvíce zastoupeným materiálem 
beton či železobeton, a to z 66%. Druhým nejvíce zastou-
peným materiálem ve městě jsou plastové trouby (PVC, 
laminát) z 26%. Kamenina tvoří cca 7% stokové sítě a 1% 
patří jiným materiálům (např. litina). Více jak 94% stok ve 
městě je kruhových, a to do průměru 1000 mm. Z toho 
téměř polovina je tvořena profily 200 - 300 mm. Zbylých 
5% zahrnují stoky vejčité větších dimenzí. Maximální 

se uskuteční v termínu
od 2. do 3. května 2023

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

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DESNÁ pro školní rok 2023/2024

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 18.–20. dubna 2023,  či kdykoli po telefonické 
domluvě. Vyplněné a podepsané dokumenty společně
s kopií rodného listu dítěte doručte dne 2. a 3. května 2023 
následujícími způsoby:

• do datové schránky školy: y3wkqit
• poštou na adresu školy: 
 Mateřská škola Desná, okres Svitavy
 Desná 124
 570 01 Litomyšl
• osobní podání dne 3. května od 8:00 do 11:30

 (v případě osobního podání žádosti zák. zástupcem 

 dítěte je nezbytné předem si domluvit čas 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 18. 5. na web. stránkách naší mateř-
ské školy. 
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Zimní období v TJ Horní Újezd

VHOS, a.s.

profil doposud funkčních stok je více jak 1400/1000 mm.
Běžný provoz kanalizace neřeší jen odstraňování 

poruch a havarijní opravy, ale je zaměřený především na 
preventivní činnosti jako např. kontrolu a čištění objektů 
(např. odlehčovacích komor, čerpacích stanic, shybek), 
kamerové prohlídky a strojní čištění stok, kontrolu 
odpadních vod vypouštěných do kanalizace apod. 

V současné době je pozornost vlastníka i provozovatele 
kanalizace soustředěna nejen na zajištění plynulého
a bezpečného odvádění odpadních vod na ČOV, ale také 
na eliminaci dopadu naředěných odpadních vod odlehčo-
vaných na dešťových oddělovačích na vodní toky, 
zejména Bílý potok. S čištěním odpadních vod na ČOV vás 
seznámíme v následujícím příspěvku.

Po delší odmlce jsme na konci roku mohli uspořádat 
tradiční kulturní a sportovní akce. Na Boží hod vánoční 
jsme uspořádali Štěpánskou zábavu, na které zahrála 
kapela Arzekt. Akci navštívilo bezmála 300 spokojených 
posluchačů, díky kterým nám do pokladny přibyl velice 
pěkný přírůstek. O pět dní později kulturák na Horňáku 
zaplnili stolní tenisté, kteří poměřili síly v turnaji nesou-
cím jméno po Mirkovi Chadimovi – Kranklův memoriál. 
Celkem se ho zúčastnilo 27 hráčů z bližšího i širšího okolí – 
vítězem se stal Petr Svatoš, který ve finále porazil 
Františka Hegra, třetí místo obsadil Rostislav Češka. 
Věříme, že se obě akce návštěvníkům/hráčům líbily
a když to situace v letošním roce dovolí, tak bychom je 
určitě rádi opět uspořádali. 

10. 2. 2023 se konala valná hromada TJ Horní Újezd. 
V bývalém pohostinství vedle kulturního domu se sešlo 
téměř 60 členů a hostů (což je i s ohledem na velké množ-
ství omluvených velmi pěkné číslo). Předseda TJ Ing. Jiří 
Fogl přednesl zprávu o činnosti TJ za rok 2022, kde chválil 
zejména realizaci srovnání rohu hřiště, opravy a nátěry 
laviček, dětský sportovní den, přihlášení týmu dorostu, 
práci s mládeží a obecně spolupráci se všemi obcemi
a našimi podporovateli. Naopak kritiku si vysloužilo naše 
vystoupení na Újezdském poháru a prostor pro zlepšení 
s docházkou a přístupem je zejména v kategorii mužů. 
Následoval výhled na činnost v roce 2023, kde jsou 
hlavními cíli získání dotace na sportování mládeže
a provoz od NSA (na jejich rozhodnutí čekáme), regenera-
ce a údržba trávníku hřiště, možná rekonstrukce laviček
a samozřejmě pokračování všech týmů, které aktuálně 
v soutěžích nastupují. Následovala finanční zpráva, 
kterou přednesl pokladník Zdeněk Beneš s jasnou infor-
mací – po finanční stránce byl loňský rok velmi dobrý, 
nicméně je třeba se připravit a v následujících letech se 
chovat s vědomím, že další roky již tak růžové nejspíš 
nebudou. Stejný pohled měl i předseda revizní komise 
Miloš Kopecký. Následovalo hodnocení všech našich 
týmů a ocenění nejlepších hráčů v kategoriích dorostu
a mužů. Tradicí se stalo i předání darů jubilantům, 
bohužel se žádný z těch letošních nemohl ze zdravotních 
důvodů zúčastnit. Po krátké diskuzi následovala volná 
zábava až do pozdních hodin.

V polovině ledna začala příprava našich mužstev. 
Mladší a starší přípravka trénuje dvakrát týdně, kdy 
navštěvují sportovní haly v Proseči a Osíku. Účast kolísá 
dle aktuálního zdravotního stavu, ale všechny tréninky se 
nám daří naplnit tak, aby dávaly smysl. Pátky v Osíku 
trénuje i fotbalová školička a i tyto předškolní děti se za 

doprovodu rodičů schází v hojném počtu. Mladší i starší 
přípravka absolvovala několik halových turnajů (Polička, 
Dolní Újezd), kde určitě ostudu neudělala.

Žáci trénují v místních podmínkách (UMT, hřiště) – 
docházka by mohla být o něco lepší, ale věříme, že se to 
s přicházejícím jarem zlepší. Mladší žáci se zúčastnili 
turnajů ve Vysokém Mýtě a Bystřici nad Pernštejnem – na 
obou turnajích skončili na třetím místě po dobrých 
výkonech. Mladší žáky ještě čeká turnaj v Litomyšli
a starší žáci by se měli v polovině března zúčastnit turnaje 
v Poličce.

Dorostenci trénují spolu s muži v místních podmínkách 
a na začátku února odehráli v Poličce turnaj. 11. 3. je čeká 
první přátelák na UMT v Litomyšli proti Čisté.

I muži nabírají fyzické síly v místních podmínkách
a i oni jsou častými hosty na UMT v Litomyšli - proti 
Cerekvici prohráli 1:7, proti Morašicím se jim již vedlo lépe 
a remizovali 2:2. 12. 3. se utkají s Němčicemi. Pro kategorii 
mužů a dorostu platí dvě společné věci -  docházka na 
tréninky není příliš ideální a bylo by fajn, kdyby si všichni 
hráči uvědomili, že bez trénování se dobré výsledky 
nedostaví. Druhá věc je, že je čeká společné soustředění na 
umělce v Boskovicích, které proběhne v posledním 
předmistrovském víkendu 17. – 19. března. Snad soustře-
dění vyjde a naši hráči vyladí herní formu tak, aby všechny 
příznivce svým fotbalem co možná nejvíce potěšili.

Aktuální dění můžete sledovat na www.tjhorniu-
jezd.cz.

Věřím, že si i na jaře najdete cestu na hornoújezdské 
hřiště a podpoříte naše hráče všech kategorií. Rozpis 
domácích zápasů hraných na hřišti na Horním Újezdě 
naleznete níže:
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Nejmladší sportovci v TJ Horní Újezd

TJ Horní Újezd se dlouhodobě snaží vychovávat mladé 
sportovce, hlavně fotbalisty, ve svých mládežnických 
týmech. Že se nám to celkem daří, je vidět v tom, že  
v právě probíhající fotbalové sezóně startujeme ve všech 
kategoriích od nejmladších až po muže. Zajímavé je, že 
ačkoli ani v jedné obci, ve kterých žijí naši členové, není 
škola, děti si cestu na naše hřiště najdou. Mám na mysli 
Horní Újezd, Poříčí a Desnou.

 Jestliže píši o nejmladší kategorii – fotbalové školičce, 
v loňském červnu nám skončila jedna poměrně úspěšná 
etapa. Do mladší přípravky přešlo několik dětí, které se 
bez problémů zapojily do fotbalových soutěží. Byli to 
Matěj Vodehnal, Tomáš Chaun, Tim Vomočil, Vítek Šimek 
a Kuba Hlušička. Na jaře se k nim, doufám, přidají i Marek 
Kovář, Nela Kroulíková a Anička Watrobová. Pro nás to 
znamenalo od podzimu vlastně začínat znovu, to zname-
ná snažit se zapojit nové děti a zkoušet u nich probudit 
lásku k pohybu, k fotbalovému míči a zapojit je do kolekti-
vu. Během září a října jsme trénovali dvakrát týdně na 
hřišti, listopad a nyní konec ledna, únor a březen jezdíme 
vždy v pátek navečer do tělocvičny do Osíka. Trénují děti 
narozené v letech 2016 – 2019. Nejstarším je tedy sedm let, 
nejmladší je Štěpánka Flachová, které jsou tři roky a tři 
měsíce. Zajímavé je, že nám chodí kluci a holky a většinou 
výchází to tak půl na půl. O děti se starají z pozice trenérů 
dva zkušenější muži, to jest já a Jirka Nádvorník, bývalý 
výborný cyklistický závodník, dvě zkušené maminky 

Pavla Kyselová a Ilona Kroulíková a Danča Holingerová, 
která se dětem věnuje i ve svém profesním životě.

Náplň tréninků, které trvají kolem 75 minut, je různoro-
dá. Hlavně pohyb – běhání s míčem, malými míčky, různé 
honičky, základy vedení míče, přihrávky, házení, učíme se 
kotrmelce, stoj na rukou, na hlavě, zkoušíme lézt po laně, 
po tyči. A samozřejmě, snažíme se hrát fotbal a také něco 
podobného házené.

Pokud některý rodič nebo prarodič bude chtít přijít se 
svým dítětem a vyzkoušet si trénink s námi, budeme velmi 
rádi. Potřeba toho není mnoho – sportovní oblečení
a obuv, pití pro dítě a hlavně ochota věnovat svému dítěti 
čas, který je hlavně zpočátku velmi potřeba. Důležitá je 
také trpělivost, nenechat se odradit prvními nezdary – 
vždyť ani číst nebo počítat se Vaše dítě nenaučí během pár 
dnů. Pokud jde o peníze – roční členský příspěvek TJ je
300 Kč a od těch nejmenších ho vybíráme až když jsme 
přesvědčeni, že nám přijdou i příště.

Závěrem několik zpřesňujících informací pro ty, kteří 
by to s námi chtěli zkusit. Jakmile počasí dovolí – snad 
koncem března – začínáme trénovat na hřišti v Horním 
Újezdě – vždy v pondělí a čtvrtek v čase 16:30 – 18:00. 
V tuto dobu trénuje fotbalová školička – věk 3–7 let, mladší 
přípravka – 8–9 let a starší přípravka – 10–11 let. Trenéři 
všech těchto kategorií rádi uvidí Vás a hlavně Vaše děti. 
Podrobnější informace i fotografie najdete na našich 
webových stránkách www.tjhorniujezd.cz.

Zdeněk Beneš st.

Turnaje mladší a starší přípravky ještě nejsou rozloso-
vány. Aktualizovanou termínovou listinu naleznete na 
webu www.tjhorniujezd.cz.

Za TJ Horní Újezd Jan Beneš
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V lednu, konkrétně 20. 1. 2023 se konala výroční schůze 
SDH Desná. Během schůze jsme se ohlédli za soutěžemi, 
kterých jsme se v roce 2022 účastnili. Jako jeden z největ-
ších úspěchů našich kolektivů bych vyzdvihla úžasné
2. místo kolektivu mužů na krajském kole v Pardubicích. 
Poté, co vyhráli štafetu 4x100 m, bojovali s SDH Zbožnov
o první příčku. Myslím si, že na to, že náš tým měl nejvyšší 
věkový průměr, zabojovali naprosto skvěle. Dále se řešil 
rozpočet, okénko do historie, volba starosty SDH a další. 
Starostou sboru setrvává Dušan Flídr.

O den později, v sobotu 21. 1. 2023 se konal karneval
a ples SDH Desná. Ples bych vyhodnotila jako velice 

Závěr roku 2022 a plány na rok 2023
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Námořnický karnevalový rej

Třetí lednovou sobotu jsme se sešli na sále kulturního 
domu v Horním Újezdě, abychom si s dětmi po dlouhé 
době užili zábavné odpoledne. 

Jelikož jsme si toho na tento víkend naplánovali více, 
naše přípravy začaly už ve středu chystáním tomboly, 
pokračovaly ve čtvrtek přípravou sálu částečně na výroční 
schůzi a částečně na karneval. V pátek podvečer jsme se 
sešli na výroční valné hromadě a v sobotu nás čekalo 
vyvrcholení v podobě odpoledního karnevalu a večerního 
plesu. Po nedělním úklidu jsme si uvědomili, že to bylo 
opravdu velmi náročných 5 dní.

Teď už ale ke karnevalu. Kolem 14. hodiny se sál napl-
nil dětmi a jejich rodiči či jinými příbuznými. Návštěvnost 
předčila naše očekávání, jelikož jsme přivítali kolem 70 dě-
tí. Celý karneval se nesl v námořnickém duchu a tomu 
odpovídaly také disciplíny, které jsme měli připravené 
pro děti. Děti chytaly rybičky z rybníčku, musely dokázat, 
že umí udržet správný směr, musely nakrmit žraloka, 
balancovat na lávce a nejzábavnější disciplínou bylo asi 
vyklepávání pijavic (ping-pongových míčků z krabiček od 
kapesníků). Protože všechny děti měly krásné masky, 
odměnily jsme jich opravdu hodně. Ti, kteří odměnu za 

masku nezískali, nemuseli smutnit, protože balíček jsme 
měli připravený pro každého. Závěrečná židličkovaná 
nesměla chybět. Kolem 17 hodiny jsme museli karneval 
ukončit, abychom připravili sál včas na večerní ples. 

Děkuji všem za pomoc při přípravách a při průběhu 
karnevalu. Samozřejmě děkujeme všem dětem a rodičům 
za návštěvu a jsme rádi, že je náš karneval tak oblíbený.

Věra Rosypalová

vydařený. Na sále se nás sešlo opravdu hodně, na parketu 
i v baru bylo neustále plno. Tombola se vyprodala rychlos-
tí blesku. Za ceny do tomboly bych ještě jednou chtěla moc 
poděkovat všem našim sponzorům. 

A co nás čeká v další sezóně? Co se sportovního areálu 
týče, budeme předělávat běžecké dráhy na tartanové. 
Soutěžní kolektivy se již pomalu začínají chystat na 
soutěže. Jako první nás čeká okrsková soutěž, která se 
letos bude konat v Horním Újezdě, datum bohužel ještě 
neznáme. Okresní kolo požárního sportu se bude konat 
10. 6. 2023 v Cerekvici nad Loučnou. Okresní liga 
Svitavska letos nejspíš nebude začínat tradičně v Širokém 
Dole kvůli přestavbě hřiště, ale pravděpodobně 18. 6. 2023 
závodem v Lubné. Termíny však ještě nejsou oficiálně 
sepsané. Pokud by Vás zajímalo dění v SDH a průběh 
soutěží, sledujte nás na Facebooku (SDH Desná) nebo na 
Instagramu (@sdh_desna).

Hanka Chaloupková
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