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ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

 Jak si mnoho z vás mohlo všimnout, v sobotu 17. srpna 
byl desenský pohár jiný než v předchozích osmi roční-
cích. První novinkou byli noví návštěvníci. Nepřijeli jen 
soutěžící ze svitavského okresu, ale i z mnohem vzdále-
nějšího okresu. Přijel totiž autobus s výpravou soutěží-
cích a fanoušků z Desné v Jizerských horách, přijeli nám 
oplatit naši účast na jejich pohárové soutěži v květnu. 
Jejich pohostinnost jsme oplatili bohatě zásobenými 
stánky s občerstvením a výjimečným gurmánským 
zážitkem v podobě vynikajících rožněných selat Pepy 
Flídra. Jizerští s sebou přivezli i soutěžní družstvo mužů 
a s jejich novou soutěžní stříkačkou se umístili na
17. místě. Během horké soboty se na soutěžní dráze 
vystřídalo 22 týmů mužů, 11 týmů žen a 3 týmy veteránů. 
Rekordní účast hovoří o stoupající popularitě našeho 
poháru.

Soutěže se samozřejmě zúčastnily i domácí týmy mužů 
a žen. Nejlépe se dařilo mužům Desné A s časem 18,84. 
Domácí prostředí však vůbec nesedlo ostatním týmům. 
Špatně zapnuté zapalování zmařilo dobře rozběhnutý 
útok mužům týmu B (20. místo).  Týmu žen A nechtěl koš 
do kádě a vyskočil košařce z ruky (7. místo) a týmu žen B 
zazlobila neposedná proudnice (9. místo).

Dosažené výsledky nepomohly celkovému součtu a už 
teď před posledními dvěma soutěžemi lze s jistotou říci, 
že Desná mistry okresní ligy nebude. Tolik k bodované 
části soutěže.

Druhou novinkou bylo nové finále „desenský duel”.
Díky nově vybudovaným základnám došlo k rozšíření 

o druhou závodní dráhu a mohli jsme uspořádat zajíma-
vou podívanou. Deset nejrychlejších týmů mužů a čtyři 

 Desenské útočení v novém

nejrychlejší týmy žen postoupily do vyřazovacích duelů, 
kde na jeden výstřel odstartovaly dva týmy a rychlejší
z nich postoupil do dalšího kola. V kategorii mužů vyhrál 
tým mužů ze Širokého Dolu a v kategorii žen tým
z Bohuňova.

Jako zakončení sportovního dne bylo možné shléd-
nout mimosoutěžní srovnání útoků Desná vs. Desná
v Jizerských horách. Duel neměl vítěze, protože jednou 
jsme vyhráli my a podruhé zase Jizeráci. 

Věřím, že zase se sluníčkem přijede příští rok mnoho 
závodníků i diváků. Těší nás, že mezi diváky je stále více 
příznivců hasičského sportu, že naše aktivity zajímají 
mnoho z vás a hlasitým fanděním jste nás hnali kupředu.  
Díky a přijďte i na příští ročník, už se nemůžeme dočkat. 
Vlastně dřív se můžeme vidět už na hasičském plese, tak 
nezapomeňte na poslední sobotu v lednu.

Martin Lipavský
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 15. 8. 2013

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouvu o konzultacích a zpracování žádosti o dotaci 

z fondů EU s paní Lenkou Plchovou, Morašice
- nejvhodnější nabídku uchazeče Stavitelství Háněl
 s. r. o., Proseč 386, 539 44 na zakázku „Zateplení domu 

č.p. 100 v Desné u Litomyšle”
- smlouvu o dílo č. 2/2013 na stavební práce se zhotovi

telem Stavitelství Háněl, s. r. o., Proseč 386, 539 44 jako 
vítězem veřejné zakázky „Zateplení domu č. p. 100
v Desné u Litomyšle”

- smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na akci „Podpora místní 
prodejny”

- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2013 č. 4/2013

Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Deseňáčku jsem psal, že zde na 

obecním úřadě budou podepisovány smlouvy s ověřením 
podpisů, k čemuž musíme přizvat nějakou oprávněnou 
osobu, nejlépe z pověřeného úřadu v Litomyšli. V součas-
né době ale máme snahu získat toto oprávnění i pro náš 
úřad, takže uvidíme, jak brzy toto oprávnění bude 
vyřízeno.

V nedávné době byly ukončeny úpravy hřiště a osazeny 
hrací prvky pro děti, ale ještě nás čekají práce k úplnému 
dokončení. Žádáme zvláště ty mladší, aby se vyjádřili, pro 
jaké hry máme tu opravenou asfaltovou plochu nechat 
nalajnovat. 

V současnosti probíhá rekonstrukce obchodu č. p. 40. 
Byla upravena vazba a položena krytina, která byla 
původně na školce. Bude zřízeno oddělené plynové 
topení, zvlášť pro obchod a zvlášť pro byt. Rekonstrukci
a zateplení provádí Stavební sdružení Boštík a střechu 
opravil Martin Chadima. Co se týká opravy č. p. 100 
obecního úřadu, soutěž o tuto práci vyhrála firma 
Stavitelství Háněl z Proseče. Budova bude taktéž zateple-
na, budou osazena nová dřevěná okna dveře, to vše již 
zhotovuje firma PKS.

Dále začínají práce na rozšíření chodníku v zatáčce
u obchodu, které navazují na rekonstrukci elektrické sítě 
na horní části obce.

Josef Jebousek

Dění v naší obci

od Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka 
na financování akce „Úpravy veřejných prostranství 
v regionu Desinka”

- rozpočtové opatření č. 1/2013, č. 2/2013, č. 3/2013
- čerpání úvěru na akce „Zateplení a nové ústřední 

topení, Desná č. p. 40” a „Zateplení domu č. p. 100
v Desné u Litomyšle ve výši 4 000 000,- Kč”

Zastupitelstvo obce Desná pověřuje:
- starostu obce k jednání u České spořitelny a. s.

k poskytnutí úvěru na akce „Zateplení a nové 
ústřední topení, Desná č. p. 40” a „Zateplení domu
č. p. 100 v Desné u Litomyšle”

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- problematiku opěrné zdi u č. p. 86

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově 16.00 – 16.10
- stanoviště č. 2 – u lípy (pod Motyčákem) 16.10 – 16.20

- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna 16.20 – 16.30
- stanoviště č. 4 – mezi zastávkou u Zavoralů

a Renzovými 16.30 – 16.40
- stanoviště č. 5 – u kříže 16.40 – 16.50
- stanoviště č. 6 – točna 16.50 – 17.00

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 
uskuteční v pátek 18. října 2013 na stanovištích dle tohoto 
časového rozpisu:
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Přerušení dodávky elektřiny Desná - 
celá obec, ve středu 9. října 2013

od 8.00 do 15.00 hod.
Důvodem přerušení dodávky elektřiny 

jsou nezbytné práce na zařízení 
distribuční soustavy.

U P O Z O R N Ě N Í

V sedmi uskutečněných výzvách k předkládání žádostí 
o dotaci vyhlašovaných MAS Litomyšlsko se podařilo 
realizovat 4 projekty naučných nebo tematických stezek, 
které jsou financovány z Opatření IV. 1. 2. Programu 
rozvoje venkova. Tyto naučné stezky prezentují jedineč-
nost našeho regionu a zajímavá turisticky atraktivní místa. 
Vedle těchto čtyř stezek vybudovaných díky podpoře 
MAS Litomyšlsko existují v regionu i další, napadlo nás 
proto podpořit návštěvnost těchto stezek a informovat 
veřejnost a potenciální návštěvníky regionu o jejich 

Naučné stezky regionu
MAS Litomyšlsko

- infotabule a letáčky informující
o naučných stezkách regionu MAS.

existenci. Pracovníci MAS Litomyšlsko se ve spolupráci
s Pracovní skupinou „projekty” rozhodli připravit 
informační tabule, které budou informovat návštěvníky 
území o všech těchto naučných stezkách v regionu.
V každé obci bude instalována jedna tabule s důležitými 
informacemi o naučné stezce v obci a také o dalších 
naučných stezkách v území tak, aby měl občan regionu 
nebo turista dostatečné informace o naučných stezkách
v regionu a mohl si jejich návštěvu připravit a naplánovat. 

O naučných stezkách v území bude obyvatele
a návštěvníky regionu informovat také letáček, který bude 
obsahovat podrobné informace o jednotlivých naučných 
stezkách. Propagační letáčky budou distribuovány do 
všech škol regionu MAS Litomyšlsko, do informačních 
center v území a budou distribuovány při vhodných 
příležitostech. 

Do projektu se finančně zapojili partneři projektu – 
Město Proseč, Obec Poříčí u Litomyšle, Sdružení obcí 
Toulovcovy Maštale, PULA s. r. o. 

Ivona Svobodová, ředitelka MAS Litomyšlsko 
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Novinky z naší školičky

V pondělí 2. 9. 2013 začal nový školní rok v Mateřské 
škole Desná.

Ve školce děti vítal nový pedagogický sbor ve složení 
paní učitelky Evy Vomočilové a Ilony Drábkové. Obě paní 
učitelky mají dostatečné vzdělání. Místo paní ředitelky 
Aničky Veselíkové nastoupila po dobu její rodičovské 
dovolené paní učitelka Alena Trávníčková.

Pro školní rok 2013/2014 máme opět naplněnou 
kapacitu, což je 35 dětí.

 Do první třídy Základní školy v Dolním Újezdě odešlo 
12 dětí, stejný počet dětí byl přijat. Dvě děti jsme přijali 
dodatečně, poté co dva chlapci z Dolního Újezdu přešli do 
mateřské školy Dolní Újezd.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věku. Starší děti, 
předškoláci – RYBIČKY, mladší děti MYŠKY.

A co nás v Mateřské školce v Desné čeká ???
Oslava narozenin dětí s dortem a hostinou, podzimní 

drakiáda, divadlo v Litomyšli „Rákosníček“, kam se 
vypravíme společně s mateřskou školou Horní Újezd, také 
budeme pořádat tvořivou dílničku pro rodiče a děti. Starší 
děti se s paní učitelkou Ilčou vypraví do kina do 
Litomyšle.

Dále nás čeká určitě spousta legrace a zábavy.
Na závěr chci poděkovat paní učitelce Verunce a paní 

ředitelce Aničce a popřát jim krásné chvíle  na rodičovské 
dovolené.

Alena Trávníčková

 – 

Pozvánka Jubilea

Alena Lipavská 50 let
Anna Šimková 50 let
Jiří Nádvorník 50 let
Vladimír Boháč 50 let
Karel Žďára 55 let
Miroslav Motyčka 60 let
Josef Sigl 60 let
Ludmila Holcová 60 let
Zdeněk Dvořák 80 let
Ladislav Nádvorník 81 let
Ludmila Rosypalová 81 let
Miloslav Capoušek 84 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme

Úmrtí

Václav Hanyk

Narození

Jakub Bulva
Kryštof Valentín



5

Ve velkém počtu 35 účastníků jsme 
se 6. července 2013 vydali na další pěší 
vycházku. Ráno naše kroky směřují do 
Cikova ,  zdoláváme kopec  na  
„Spálenisko”, kde odbočujeme

k propasti. Zde 6. prosince 1958, tj. před 55 lety, se při orbě 
začali propadat koně a zůstala zde skalní trhlina, která 
byla pouze provizorně ohrazena. Zde pak následně 
zkoušelo mnoho odvážlivců na lanech sestoupit a pro-
zkoumat, jak to vypadá uvnitř. Z důvodů bezpečnosti byl 
později vstupní otvor zakryt betonovým panelem, který je 
zde dodnes. Po prohlídce pokračujeme na Podlubníček,
s krátkým zastavením u samoobslužného výčepu piva
u zdejší studánky. Po občerstvení pokračujeme do kopce, 
kde se zastavujeme u vybudovaného sportoviště
a neplánovaně i prohlídka dvora s krásnou květinovou 
výzdobou u p. Lídy Kl., která nám ochotně ukázala svoje 
výpěstky i pěkné fotografie květin z minulých let. 
Následně prohlížíme za humny na vyvýšeném místě 
velkou dřevěnou židli zv. Měsíční vyhlídka, kterou zde 
instaloval Spolek archaických nadšenců ze Sebranic pro 
připomenutí vojenských manevrů v roce 1889. Účastnilo 
se asi 40 tisíc vojáků c. k. armády, této přehlídce byl 
přítomen i sám císař František Josef I. Rovněž tato místa 
připomínají plánovanou a nikdy neuskutečněnou 
výstavbu železniční trati mezi Litomyšlí a Poličkou, 
čemuž asi zabránila první světová válka. Následně 
scházíme do údolí, kde prohlížíme zajímavou stavbu 
rekreačního domku z tyčí, slámy a hlíny. Jako na zavolání 
přijíždí majitel z Litomyšle , ochotně nám otevřel na kole

Toulání  údolím řeky Desné a okolím

a nechal nahlédnout dovnitř. Rovněž odpověděl na naše 
zvídavé dotazy. Pak již cesta pokračuje přes osady 
Krásňovec, Vísku, Drážka, Přibiněves, Kabatoves, 
Pazuchu směrem k lesu Bořkov a Rulák. Cestou je v údolí 
vidět nově vybudovanou čistírnu odpadních vod pro 
Dolní Újezd. V lese Rulák v dosti nepřístupném terénu 
scházíme do údolí k Nechvílovu mostu, který je klenutý
z kamene, dnes již ve špatném stavu. Přes tento most se 
dříve jezdilo na pole, směrem k Pohodlí. Takovýchto 
mostů v blízkém okolí bylo několik, ale dnes jsou již 
zbourány. Procházíme částí Osíka zv. Zmrzlák a sestupuje-
me do údolí. Trasa naší cesty jde místy, kudy málokdy 
procházíme, proto se zájmem prohlížíme nové i upravené 
domky, mnozí jdou touto cestou asi poprvé. V Osíku pak 
procházíme kolem sportovního areálu s tenisovými kurty 
i další hřiště. Následuje prohlídka starobylé Groulíkovy 
kovárny, její zařízení je doposud funkční. Zde se nás ujal 
vnuk bývalého kováře, který zde pracoval až do svých
93 let. Po zajímavé prohlídce ještě nezbytná společná 
fotografie u kovárny a pak již děkujeme za přijetí
a umožněnou prohlídku a jdeme k závěru naší cesty,
tj. golfovému hřišti v Osíku. Po celou cestu v Osíku nás 
ochotně provází Jan Němec, který nás též seznamuje
s provozem golfového hřiště, s historií vzniku tohoto 
areálu i možnost zapůjčení lodě, s možností projíždky po 
vodní ploše vedlejšího rybníku. Též nás zde čeká posezení 
i malé občerstvení v zařízení tohoto areálu. Shodou 
okolností nás zde obsluhuje mladá paní z Řikovic, která je 
rodačka z Desné. Zpět se vracíme linkovým autobusem.

Je třeba pro zajímavost připomenout, že nejmladšími 
účastníky pochodu byli bratři Kvapilovi - Honzík 3 roky
a Jakub 5 ½ roku a nejstaršímu účastníkovi bylo 81 let. 
Trasa měřena krokoměrem byla 16 km a necelých 21 tisíc 
kroků. Počasí nám přálo. Děkujeme organizátorům za 
pečlivou přípravu a účastníkům za potřebnou dobrou 
náladu. 

Tak skončil v pořadí již 15. společný pochod „Přátel pěší 
turistiky z Desné”.

Oldřich Kladivo



Podzimní pozvánky

Dechová hudba Pohoranka

4. výstava hub

Leoš Šimánek
„Aljaška – Pobřeží Pacifiku: Na člunech 
panenskou přírodou Severní Ameriky”

Čtvrtý Litomyšlský den medu

Smetanův dům Litomyšl
26. 10. 2013, 18:00

Výstava hub doplněná o výstavu fotografií a poštovních 
známek s tématikou hub z celého světa, odborný výklad.

Restaurace VESELKA 
5. 10. 2013, 10:00-16.00

Smetanův dům Litomyšl
 2. 11. 2013, 15:00 a 19:00

Prezentace včelařů z litomyšlského regionu
 s doprovodným programem

Lidový dům
24. 11. 2013

bylo raněno nebo pohřešo-
váno zhruba čtyřicet mili-
onu lidí a která vedla i ke 
změně státního zřízení v na-
ší zemi.

Toto smutné výročí, kdy 
se z války nevrátilo i 22 ob-
čanů z Desné, bylo uctěno 
tichou vzpomínkou a položením kytice věnované vojá-
kům padlým za císaře a vlast u pomníku obětem I. a II. 
světové války v Desné. Kytici položil za Klub oživení 
historie obce při vesnickém muzeu v Dolním Újezdě jeho 
předseda Ing. Petr Tichý. 

Text převzat z pozvánky na tuto akci. 
Oldřich Kladivo

Smutné výročí

V neděli 28. července 2013 bylo 99. výročí od okamžiku, 
kdy Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku srbskému 
království. Reagovalo tak na fakt, že srbská vláda odmítla 
vyhovět požadavku na vyšetření vraždy následníka 
rakousko – uherského trůnu arcivévody Františka 
Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie, hraběnky 
Chotkové – vévodkyně z Hohenbergu, kterou spáchali 
srbští nacionalisté o měsíc dříve v Sarajevu. Mechanismus 
tehdejších spojeneckých smluv vyvolal řetězovou reakci, 
kdy se během měsíce ocitlo ve válečném stavu sedmnáct 
států z celého světa. Začala I. světová válka, ve které padlo, 

Historie a chronologie školy
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Pokračování příště
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Dvojité hasičské jedničky

Že máme na Desné rychlý ženský určitě víte. V červnu
o tom podaly dvojnásobné svědectví. Nejenže 15. 6. 
vyhrály okresní kolo, další sobotu opět zvítězily na 
krajském kole. Je to tak, tým žen SDH Desná se opět 
zúčastnil Mistrovství České republiky v požárním sportu.  
Víkend 23.-25. 8. 2013 v Mladé Boleslavi patřil profesionál-
ním  a dobrovolným hasičům z celé české republiky, aby 
poměřili své síly na společném mistrovství České republi-
ky v požárním sportu. V pátek už jsme mohli vidět 
profesionálního hasiče při disciplíně výstup do čtvrtého 
podlaží cvičné věže Lukáše Flacha za Hasičský záchranný 
sbor pardubického kraje. V sobotu rozpoutali boje o mistry 
i dobrovolní hasiči a to v disciplínách na 100m s překážka-
mi a štafetě 4 × 100 m. Zatímco reprezentanti pardubické-
ho kraje v mužské kategorii ze Širokého Dolu tyto katego-
rie vyhráli, našim ženám se už tolik nedařilo.  Deváté
a osmé místo ze sobotních disciplín nebylo příliš optimis-
tické a kdyby holky nedělní útoky vyhrály, tak by to stačilo 
pouze na celkové páté místo. Bohužel, první pokus se 
nepodařil vůbec díky chybějícímu nástavci šroubení savic 
a přisávaný vzduch zhatil možnost dobrého umístění. Při 
druhém pokusu jsme nástavec zapůjčili, nicméně nástři-
kové terče nejsou naši kamarádi a proudařkám se nepoda-
řilo naplnit terče dříve než za 34,99, což stačilo na poslední 

umístění v této kategorii. Ze všech  17 týmů žen, se naše 
ženy umístily na celkovém 11. místě. Výsledek krásný, ale  
holky měly určitě vyšší ambice.

Bohužel, letos se nedařilo tolik jako před dvěma lety
v Ostravě (6. místo), ale budiž je výsledek metou, jež 
vybudí k lepším výkonům, které se bez tréninku dostavit 
nemohou.  Proměnit zkušenosti v zbraň proti konkurenci 
a celoroční pílí zlepšovat své dovednosti. Budiž jsou 
výkony inspirací pro naše mladé naděje a hasiči z Desné 
bude vždy vidět na stupních vítězů.  Věřím, že si všichni  
vzali ponaučení a v naší multifunkční hale se přes zimu 
vypracují, abychom se Mistrovství v požárním sportu 
opět zúčastnili a ukázali, že se na Desné běhá na republiko-
vé úrovni!

To platí i pro muže, jež svou tréninkovou (ne)morálkou 
přispívají k výkonům, které by mohly být zdaleka lepší.  
Více můžete sledovat na www.sdhdesna.cz

Martin Lipavský 

Reprezentace žen Pardubického krajeS mistry ČR v požárním sportu SDH Široký Důl

Zkrocení zlé hadice

Žena s nejširšími rameny je Barbora Špotáková, 
olympijská vítězka z LOH v Londýně a LOH

v Pekingu, byla přítomna na MČR s manželem -
profesionálním hasičem.
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Léto s mladými hasiči

Letošní léto se pro mladé hasiče neslo zejména ve 
znamení hasičského tábora. Tento rok jsme se vypravili do 
Borovnice, kde jsme měli perfektní zázemí. Počasí nám 
opravdu přálo, bylo  pořádné teplo. Pro děti jsme měli 
připraveny různé hry a soutěže, takže jsme si užili spoustu 
zábavy. Hned z tábora odjížděli někteří ze starších žáků do 
Kamence na soutěž dorostu v jednotlivcích. Poslední 
víkendovou sobotu jsme se vypravili opět do Kamence na 
pohárovou soutěž, která je počítána do okresní ligy 
mládeže. Mladší žáci zde skončili až na třináctém místě, 
starší na místě pátém. Součástí této soutěže je i závod 
jednotlivců – Kamenecké šedesátky, kde se z mladších 
dívek nejlépe umístila Jitka Nádvorníková na 16. místě
s časem 19,09 s. a ze starších dívek Evča Bartošová na
13. místě s časem 16,44 s. Káťa Hápová sice zaběhla 
nádherný čas 13,70 s., ale tento pokus byl bohužel neplat-
ný. Ze starších chlapců se nejlépe umístil Martin Kusý na 
16. místě s časem 14,99 s. V sobotu 7. září jsme jeli na soutěž 
do Kunčiny, kde mladší žáci obsadili pátou příčku a starší 

Zajímavé umístění na 2. příčce

V sobotu 31. srpna se v Horním Újezdě konala 
„hornoújezdská zimní olympiáda”, které se zúčastnilo 
sedmičlenné družstvo z Desné. Soutěžilo se za krásného 
letního počasí v zimních disciplínách. Desenští borci se 
umístili na 2. místě. Zaslouženou odměnou za jejich 
námahu byl soudek piva Krušovice. Poté se konala  
Rockfestová zábava.

Tým žen Desné A v akci

vybojovali bronz. Před posledním závodem okresní ligy 
mládeže v Mladějově jsou mladší i starší na průběžném
4. místě, tak uvidíme, zda se jim ještě podaří zaútočit na 
medailové pozice.

Věra Rosypalová

Kde můžete potkat desenské
závodníky?

Říjen 5. 10. OLSM Mladějov

Více na www.sdhdesna.cz • Martin Lipavský

OLSM - Okresní liga Svitavska mládež 

Tým žen Desné A v nových dresech
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