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ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

 Dětský létající karneval

Poslední lednovou sobotu se na sále hostince Pod hájem 
konal dětský karneval. Pro letošní rok jsme zvolili jako 
téma karnevalu létání a tomuto tématu odpovídala
i výzdoba, disciplíny pro děti a masky pořadatelů. Po 
zahájení karnevalu a přivítání malých i velkých účastníků 
pořadatelé předvedli dětem masky, které si pro ně připra-
vili. Mohli jsme zde vidět berušky, letušku, víly, meluzínu, 
vosu, včelku, kováříčka a létajícího medvídka. Stejně jako 
vloni překonala návštěva karnevalu naše představy, přišlo 
se k nám pobavit 62 dětí spolu se svými rodiči či prarodiči 
a sál na Podháji byl nacpaný k prasknutí. Všechny děti 
měly moc pěkné masky, přilétli k nám víly, berušky, 
včeličky, broučci a motýlci, letadýlko, batmani, papoušci
a také další nelétající masky jako např. sněhulák, myslivec, 
pirát, dinosaurus, spidermani, mušketýři, boxer, čertík
a spousta dalších. Na rozehřátí si děti zahrály hru, při které 
jim byly vyjmenovávány létající a nelétající předměty
a zvířátka, děti si při těch létajících musely sednout. Poté 
jsme si společně zatančili na písničky od Míši Růžičkové. 
Pokračovali jsme třemi disciplínami, které se konaly 
zároveň a byly následující: rozřazování létajících
a nelétajících hraček, angry birds - děti musely trefovat 
prasátka a včeličky, které létají z kytičky na kytičku, na 
konci seberou kuličku pylu, kterou musí v kyblíčku 
přinést zpět na start. Před poslední disciplínou nám 
přilétla na karneval raketa. Pak závodily všechny děti 
najednou, rozdělily se do čtyř družstev a musely vhazovat 
do rakety létající talíře své barvy. Vyhrálo družstvo, které

v časovém limitu nasbíralo nejvíce talířů. Po krátké 
přestávce, tanečku a přehlídce masek už následovalo 
vyhlášení nejlepších masek. Naše porota vybrala šest 
masek, které se jim líbily nejvíce. Pro první tři jsme kromě 
dárečků měli letos sladkou odměnu v podobě krásného 
dortíku, za který děkujeme paní Evě Šimkové. Pak už si 
pro svoji odměnu - dárkový balíček - mohly jít všechny 
děti, které byly na karnevale. Po tradiční závěrečné 
židličkované následovala volná zábava. Myslím, že 
letošní karneval byl opět velmi vydařený a bavili  se nejen 
děti, ale i my dospělí. Chtěla bych moc poděkovat všem, 
kteří nám jakkoli pomáhali s přípravou a průběhem 
karnevalu. Věra Rosypalová
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Vítání občánků 

V neděli 1. března se na Obecním úřadě sešel jeden 
chlapec se čtyřmi děvčaty a společně s rodiči a příbuznými  
byli slavnostně přivítáni do života jako noví desenští 
občané narození v roce 2014. Za hudebního doprovodu 
Adama Šimáka je přivítal starosta obce Josef Jebousek, děti 

„Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů“

ze školky připravily pro mladší spoluobčany malé 
vystoupení a dáreček. Přivítání v kolébce, zápis do 
pamětní knihy a přípitek na zdravý a šťastný život  
zakončil tuto malou slavnost.   Přejeme novým občánkům 
hodně lásky, zdraví a šťastných chvil v životě.

Anna Šimková

David Vomáčka

Lenka ŘehůřkováMiriam Vomočilová 

Anna Wątrobová

Viktorie Šuláková
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 1. 12. 2014

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- kupní smlouvu na nákup automobilu Ford Tourneo

2,2 Tdi za cenu 280 000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 5/2014 přijaté na základě 

přijaté investiční dotace z rozpočtu Pardubického
  kraje na nákup dopravního automobilu

pro SDH Desná
- smlouvu o poskytování právních služeb mezi

Mgr. Janou Hamplovou a obcí Desná

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 30. 12. 2014

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- pravidla rozpočtového provizoria pro období

01-03/2015
- dodatky ke smlouvám o nájmu v bytech nad MŠ

se stávajícími nájemníky
- předběžný souhlas k provedení nezbytného rozpočto-

vého opatření č. 6/2014 na konci roku 2014
- smlouvy o výpůjčce kompostérů mezi obcí Desná

a jednotlivými domácnostmi, které vstoupily
 do projektu Separace bioodpadů v mikroregionu

Litomyšlsko-Desinka

Vážení spoluobčané,
po stále opakujících se stížnostech na volné pobíhání 

psů po obci musím reagovat upozorněním pro ty vlastní-
ky psů, kteří je úmyslně vypouštějí na pozemky, které 
nejsou v jejich vlastnictví. Je to neslučitelné se zákonem, 
ale ještě více tím, že to velice nepříjemně působí na lidi 
minimálně dvakrát. Za prvé to jednodušší, vyhýbání se 
výkalům a za druhé, když ve strachu stojí v pozoru před 
štěkajícím psem. Pes nemá být vůbec na silnici a zvlášť 
nebezpečné pro majitele je, že v případě poškození druhé 
osoby nese majitel zvířete plnou právní odpovědnost za 
případnou škodu. Řešení existuje – přivolání policie, ale je 
to zapotřebí? Jestli nedojde po zveřejnění v Deseňáčku
k nápravě, bude třeba najít zákonné řešení (zákon
č. 246/1992 Sb. § 13 a 27).

V tomto čísle je i zveřejnění odpovědí na anketu obce.
V mnoha bodech se tyto odpovědi shodují s plány zastupi-
telstva a je tam i částečný náznak řešení. Jsou však i jiné 
problémy, které budou řešeny přednostně nebo souběžně.

Obec Desná oznamuje záměr prodeje vozidla Peugeot, 
které už pro potřeby hasičského sboru nepotřebuje. 
Případní zájemci, obraťte se s žádostí na obecní úřad.                                                                           

 Josef  Jebousek

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2015 dle tohoto časové-
ho rozpisu:

- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.00–16.10 hodin

- stanoviště č. 2 – u lípy (pod Motyčákem)
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

Pohyb obyvatel v obci Desná v roce 2014:

- přihlášení k trvalému pobytu 9 občanů
- odhlášení trvalého pobytu 6 občanů
- narození 5 občánků
- úmrtí 3 občané

K 1. 1. 2015 je v obci Desná 335 obyvatel.

Jubilea

Jan Kuta 60 let
Marie Nádvorníková 65 let
Pavel Renza 65 let
Růžena Rubková 70 let
Ludmila Šplíchalová 70 let
Jaroslav Tefr 75 let
Josef Renza 75 let
Marie Benešová 75 let
Marie Vimrová 87 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí oslavili:

 Od úterý 24. 2. 2015 je výdejna léků 
otevřena v nových prostorách v suterénu

ve zdravotním středisku Dolní Újezd.
Provozní doba zůstává beze změny.

Úmrtí

Marie Kladivová

 
Evidence obyvatel

Výdejna léků Dolní Újezd
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Obecní ANKETA

Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle Deseňáčku byly přiloženy anketní 

lístky s šesti otázkami, v nichž jsme zjišťovali Váš názor na 
řešení důležitých záležitostí. Nyní přinášíme krátké 
vyhodnocení ankety, přehled nejčastějších odpovědí
a také stanovisko obce (zastupitelstva). Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění
a odevzdání lístku. Celkem se vrátilo 18 vyplněných 
anketních lístků.

1. Co si myslíte, že dle ekonomických možností obce 
by bylo v tomto volebním období nutné?

NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI:
- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - oplocení celého hřiště, retardéry na 

cestě v úseku hřiště, doplnění atrakcí pro děti
- OPRAVA CEST - nová záhumenní cesta kolem 

novostaveb, oprava i ostatních obecních cest
- příprava nových parcel pro stavbu nových RD
- pokračovat v obnově vodovodu
- informace o hlášení místního rozhlasu na web, SMS, 

nebo e-mail
- více společenských akcí v obci, akce pro děti
- WEBOVÉ STRÁNKY OBCE - aktualizovat, vkládat 

hlášení, tiskopisy ke stažení ap.
- prořez keřů a stromů ve stráni
- vysoké ceny v obchodě, někdy nedostatek chleba

a pečiva
- vybudovat posezení pro cyklisty, či chodce (parčíky)
- vyžadovat úklid pozemků v osobním vlastnictví, 

úklid čekáren

2. Jaké vidíte řešení při užívání obecních pozemků

NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI:
- je třeba řešit každý případ jednotlivě
- pokud obecní pozemek je udržován, šetří se tím práce 

obci
- udržovat pořádek kolem svého pozemku, nesypat 

nepořádek pod stráň
- prodej zájemcům, pronájem
Situaci s užíváním obecních pozemků má obec také

v plánu řešit, hlavně v místě chodníků na pozemcích
v osobním vlastnictví. Bude provedeno vyměřování, kde 
jsou pozemky obecní a soukromé.

3. Kontrolování rychlosti v obci - jaký je váš názor na 
řešení této situace?

NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI:
- kontroly Policií ČR
-  instalace radaru, retardérů
- přechod pro chodce, značky, snížení rychlosti

u zatáčky

4. Podávání příspěvků do Deseňáčku - chcete i vy 
podávat příspěvky do zpravodaje obce?

NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI:
 - ano, každý by měl mít právo sdělit svůj názor
- neměly by se vyřizovat soukromé záležitosti
- otázky pro pana starostu a zastupitele

- motivovat čtenáře k veřejně prospěšným věcem
- více přispěvatelů = větší různorodost článků
Rádi bychom vyzvali všechny, kteří mají zájem přispí-

vat do Deseňáčku, aby poslali svůj článek paní A. Šimko-
vé, na e-mail: anna.sim@seznam.cz nebo na mail: ou@o-
becdesna.cz

5. Záhumenní cesty - jak byste navrhli řešit tuto 
situaci?

NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI:
- zpevnění a odprašnění cest
- vyasfaltování - dohoda mezi obcí, majiteli pozemků

a ZD, finanční účast ZD
- zákaz či omezení vjezdu, omezení rychlosti, závory...
Na zpevnění a vyasfaltování záhumenní cesty si obec již 

nechala vypracovat projekt, nyní je třeba sehnat nějakou 
dotaci, či se dohodnout se ZD, aby bylo možné tuto opravu 
zafinancovat.

6. Podporujete vydání vyhlášky obce o zákazu 
podomního prodeje?

Zde byly odpovědi jednoznačné - ANO. 
Tato vyhláška je nyní ve fázi přípravy a bude platná

v celém mikroregionu.

Děkujeme vám za náměty na činnost obce a zastupitel-
stva v příštím volebním období. Téměř všechny zde 
uvedené body jsou v plánu činnosti. Na dětské hřiště se 
budou osazovat další herní prvky. V blízké době také 
proběhne aktualizace webových stránek obce a budou 
sem vkládána hlášení místního rozhlasu a další důležité 
informace. Opravy obecních cest jsou také v plánu, je třeba 
ale sehnat dostatek finančních prostředků, protože tyto 
opravy budou velice nákladné.

za zastupitelstvo obce zpracovala Věra  Rosypalová 

Pozvánka

Přijměte pozvání na  jarní 
vycházku.  Sejdeme se v pátek
8. května v 9 hod. u hasičské 
zbrojnice.  

Vykročíme směr Zadní háje, kde 
navštívíme slaměnou chaloupku. 
Dále Seč Vidlatá, návštěva bio-

plynové stanice s odborným výkladem. Procházka Malou 
i Velkou stranou Seče Vidlaté směr Chotěnov. Vrchem přes 
Kopajna, zastávka u studny s vodníkem, kde bude výklad 
o vybudování tohoto dílka. Sejdeme k rybníku, kde si 
prohlédneme památník Bedřicha Dvořáka.  Po krátkém 
občerstvení pokračujeme ke kulturnímu stánku Hánělka. 
Dále půjdeme přes Olšana, Prťavu a pod Golgotou 
projdeme do  Mladočova.  Závěrečné zhodnocení prove-
deme na Podháji.  Plánovaná trasa je dlouhá asi 12 km.  
Pro méně zdatné je možnost tuto trasu zkrátit nebo se 
připojit ke skupině později a společně pokračovat do cíle.  
Na setkání v hojném počtu se těší pořadatelé. 
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„Bum, bác, ratata, jaro ťuká na vrata...“ tak tato slova  se 
ozývala naší školkou celý březen. Děti se nemohly dočkat 
jara, a tak se rozhodly ho přivolat básničkou. Jaro už je tu
a s ním i zápis dětí do MŠ. Pro školní rok 2015/2016 
předpokládáme 12 volných míst.

A co děti ze školky prožily? V měsíci lednu jsme se 
vypravili do Litomyšle na lední revue a  i když nám mrzly 
prsty u nohou, tak představení bylo úžasné. Děti ze třídy 
Koťátek se vypravily do základní školy, aby si vyzkoušely, 
jaké to je být školákem. Také jsme ve školce uspořádali 
karneval a s ním soutěživé dopoledne. V únoru jsme 
uspořádali narozeninovou oslavu dětí (slavily děti 
narozené v měsíci lednu, únoru a březnu), také jsme 
přivítali nové občánky v Desné. Dne 19. března se děti
z MŠ rozhodly vynést Moranu a  ukončit její vládu. Cestou 
k Desince uviděly hastrmana a to byl veliký zážitek.

A na co se můžeme těšit do konce školního roku? Do 
konce roku proběhnou tyto akce: tvořivé odpoledne 
rodičů a dětí, s paní Třískovou vyrobíme dárek pro 
maminku, čarodějnický den, besídka pro maminky, školní 
výlet, divadlo v MŠ, loučení s předškoláky …

Děti ze školky děkují panu  Jiřímu Tomšíčkovi za 
zhotovení krásné dětské kuchyňky.

Přejeme všem  krásné prožití jarních svátků.

Z naší školičky

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2015/16

 
Mateřská škola Desná, okres Svitavy,

oznamuje rodičům, že zápis dětí
pro školní rok 2015-2016

proběhne ve dnech 27. 4.–28. 4. 2015

Přihlášku vydáváme v mateřské škole od 1. 4. 2015
a vyplněnou ji vraťte zpět  ve dnech 27. 4. - 28. 4. 2015.

Maximální počet dětí, které mohou být přijaty je pro 
tento školní rok 12 (takový počet dětí odchází do základní 
školy). Celková kapacita školy je v současné době 35 dětí. 

 Mateřskou školu můžete se svým dítětem navštívit
dne 14. 4. 2015 od 8:00 do 10:00 hod., kdy se koná Den 
otevřených dveří v MŠ.

Těšíme se na Vás!
Bc. Alena Trávníčková, zastupující ředitelka MŠ

„Život bez doteku je jako květina bez vůně"

Nabízím:  
• výběr z různých druhů masáží, které Vám pomohou od stresu, 

napětí a pozitivně ovlivní stav Vašeho organismu. Nechte si 
dopřát masáž i tehdy, kdy se cítíte zdraví a přijďte si jen 
odpočinout a načerpat nové síly.

• masáž v příjemném klidném prostředí s tichou relaxační 
hudbou, používám kvalitní 100 % bio oleje, rozsah a délka 
masáže je na domluvě.

• dárkové poukazy.
• slevy pro stále zákazníky (každá desátá masáž zdarma).

Prováděné masáže:  
• klasická relaxační masáž (zad, šíje, dolních a horních končetin, 

hrudníku a břicha)
• masáž proti celulitidě a formování postavy (stehna, boky, hýždě 

a břicho)
• medová detoxikační masáž
• masáž obličeje lávovými kameny – včetně dekoltu a horních 

končetin
• masáž lávovými kameny (zad, šíje, dolních a horních končetin)
•  indická antistresová masáž hlavy
• breussova masáž zad – třezalkovým olejem
• sportovní masáž

Kdy se masáž neprovádí:  
• při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění 
• v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů 

žil
• dříve než 2 hodiny po jídle
• při nádorových onemocněních
• při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy

a osteoporózy
• masáž břicha v době těhotenství, dva měsíce po porodu

a při menstruaci

MASÁŽE Věra Kopecká

Od 1. 4. 2015 se na Vás těším
v budově obecního úřadu v Desné.

www.verka-masaze.webnode.cz

Tel.: 603 764 663
Provozní doba: dle objednání
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Již po patnácté proběhla v sobotu 3. ledna 2015 v Dolním 
Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.

Celkem bylo vybráno 209.444,- Kč.

 V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:

Budislav 13. 460,-Kč
Desná 19.824,- Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 75.434,- Kč
Horní Újezd (včetně Cikova) 29.205,- Kč
Osík 30.373,- Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín) 23.016,- Kč
Vidlatá Seč 18.132,- Kč

Úspěšný rok v Zemědělském družstvu Dolní Újezd

Dne 13. března 2015 hodnotili v naší obci členové
a zaměstnanci ZD Dolní Újezd uplynulý rok. Byl mimo-
řádně úspěšný v rostlinné výrobě, chovu skotu, bioplyno-
vých stanicích i pro ostatní provozy. Přispěly k tomu dobré 
vnější podmínky, ať již to bylo  počasí, situace na trhu, 
příznivé ceny zemědělských výrobků, především mléka. 
Podařilo se dosáhnou nejvyšších výnosů obilovin
7,35 t/ha, řepky 4,58 t/ha, máku 1,5 t/ha, dojivost krav je
v úrovni 10 tis. lt, bioplynové stanice vyrobily 20 mil. kWh 
elektrické energie. Bioplynové stanice řeší hnojnou 
koncovku stájí skotu, využívají nestandardní krmiva 
(skrývky silážních a senážních jam, krmné zbytky ze stájí) 
a společně s výrobou pelet zajišťují bezodpadový provoz 
družstva. Došlo k dalšímu posílení ekonomiky družstva, 
vynikající jsou finanční ukazatele, financování veškerých 
potřeb a investic z vlastních zdrojů, tvorba zisku apod. 
Dosažené výsledky umožňují vyšší investiční aktivitu.
V posledních letech byly investice směrovány na moderni-
zaci technologických linek rostlinné výrobya výstavby 
bioplynových stanic. Nyní budou zaměřeny více na chov 
skotu – ve Vidlaté Seči se zahájila výstavba stáje dojnic pro 
500 ks, připravuje se dostavba posklizňové linky v Dolním 
Újezdě, v příštím roce bude modernizována stáj dojnic
v Osíku. Dojde ke snížení stavu krav, odpadne odvoz 
hnoje, významně se sníží převozy slámy po obci. 
Modernizací stájí dojde nejen k zlepšení podmínek pro 
zvířata a přispěje k efektivnímu chovu dojnic, ale
i k zachování vazby půdy a skotu i pracovních příležitostí. 
Dnes v zemědělském družstvu pracuje 340 osob, pokud 
bychom měli jen rostlinnou výrobu, 290 lidí by ztratilo 
práci.

 Srovnatelné jsou i výsledky Zemědělského družstva 
chovatelů a pěstitelů v Litomyšli, která je dceřinou 
společností ZD Dolní Újezd. Má obdobnou strukturu 
výroby, rostlinná výroba hospodaří na 706 ha zemědělské 
půdy, živočišná výroba zahrnuje odchov jalovic, po dobu 
výstavby kravína zde našlo ustájení stádo krav z Vidlaté 
Seče, je zde moderní výkonná mechanizace a bioplynová 
stanice. 

Postupně dochází k zhoršení podmínek pro podnikání 
v zemědělství. Projevuje se dopad ruských sankcí. Země, 

Záměr na využití finančních prostředků:
- nákup kompenzačních pomůcek
- nákup zdravotního materiálu
- úhrada některých provozních nákladů pečovatelské 

a ošetřovatelské služby

Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá 
možnost podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí kolední-
ků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se 
mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit.

Pracovníci charity Dolní Újezd

které dříve vyvážely do Ruska za pomoci vývozních 
dotací, se snaží umístit své zboží v České republice. Na trh 
se dostává vepřové maso, ale i ovoce za cenu, které 
nemohou konkurovat výrobci  ani zpracovatelé.  Jatečná 
prasata se dnes prodávají za 27 Kč/kg, hluboce pod úrovní 
vlastních nákladů. Domácí spotřeba vepřového masa je 
kryta v ČR výrobou sotva z jedné poloviny, přesto se cena 
nezvedá. Chybějící prasata jsou bez problémů dovezena
z okolních zemí.

Dobrý je vstup do letošního roku. Dobře jsou založeny 
ozimy, na skladě jsou vysoké zásoby výrobků ze sklizně 
minulého roku, které budou prodávány v průběhu 
prvního pololetí, máme dostatečné hmotné i finanční 
zdroje. Půdní fond včetně ZDCHP Litomyšl 8 546 ha je 
stabilizovaný, i když nám každoročně ubyde pár ha. 
Vážíme si vlastníků půdy, kteří nám pronajímají půdu, 
vyplácené nájemné 3 500 Kč/ha orné půdy plus daň
z pozemků patří k nejvyšším ze zemědělských společnos-
tí, přesto ho chceme dále zvyšovat.  V poslední době se 
půda stává předmětem zájmu spekulantů, nechtějí na 
půdě hospodařit, ale jen levně koupit a následně se ziskem 
prodat. Normální je půdu neprodávat, ale pokud se někdo 
k prodeji rozhodne, rádi ji za seriózní cenu koupíme. Loni 
jsme koupili půdu za 12 mil. Kč.

Přejeme všem občanům obce veselé Velikonoce, hodně 
zdraví a osobní pohody a věříme, že případné problémy 
dokážeme vyřešit společnou dohodou

 Ing. Václav Klejch – předseda představenstva



Historie a chronologie školy

Vážení čtenáři, v této práci jsme společně prošli celou 
dobou existence místní školy. Každý, kdo zde prožil školní 
léta, si najde svoje místo a jistě si připomene svoje dětské 
zážitky. Pravidelná školní výuka zde už pravděpodobně 
navždy skončila, ale budova i nadále stojí a „žije“ jiným 
duchem. 

Dolní, od začátku nazývaná I. třída, byla záhy po 
osamostatnění Desné od sloučené obce Dolní Újezd 
přebudována na dvě místnosti s tím, že přední menší bude 
sloužit jako výdejní místo pošty a zadní jako zasedací 
místnost a úřad obce. Dnes obě místnosti slouží pro 
administrativu obecního úřadu. V učitelském bytě žijí
v pronájmu manželé Boháčovi. Sociální zařízení bylo 
využíváno v pravé části jako hospodářské zázemí k bytu
a levá část byla rozdělena, takže zde vznikla ještě místnost 
pro praní a mandlování prádla pro potřeby školky. Při 
poslední generální rekonstrukci sociálního zařízení se 

užívání změnilo, pravá strana přísluší k obecnímu úřadu
a levou užívají nájemníci.

Horní podlaží během let zažilo více změn. V původním 
záměru, ještě v době před obnovením samostatnosti obce, 
se rýsovala možnost přivést do obce několik služeb pro 
veřejnost, a to poštu, zastoupení spořitelny, případně
i jiné provozy služeb. Avšak vše je jinak. Na horní chodbě 
budovy už byly zbudovány prostory pro spořitelní 
zastoupení a dnes slouží jako zázemí pro provozovny. 
Horní, II. třída, je od začátku využívána jako klubovna pro 
mládež. Mládežníci si ji upravili podle svých představ,
v koutě si zhotovili barový kout a několik let se zde 
scházeli. V posledních letech slouží místnost jako posilov-
na a cvičebna. Bývalý kabinet byl a je s některými výkyvy 
využíván jako kadeřnictví, pedikúra a do budoucna se 
nabízí i masérské služby. Poslední místnost v tomto 
podlaží na jižní straně budovy byla v devadesátých letech 
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užívána jako krejčovská dílna paní Řehůřkové. Po skonče-
ní pronájmu sem byla přestěhována obecní knihovna.

Před budovou postupem času narůstala výška silnice, 
takže se ke dveřím scházelo jako ze schodů. K vyrovnání 
tohoto rozdílu byla vybudována podezdívka s kovovým 
zábradlím proti poškození budovy od vozidel. Nad 
střechou byly instalovány antény mobilních operátorů.
V roce 2013 byla vyměněna okna a dveře, dále byl nalepe-

ný na vnější stěny teplý plášť z polystyrénu s novou, na 
pohled příjemnou fasádou. Taky střecha je nově překryta 
taškami. 

Život nese změny a rušení výuky ve škole bylo tehdy 
pociťováno jako určité znevážení vesnice. To však již 
přebolelo, tato budova dostala jiný úkol a nadále dobře 
slouží veřejnosti.

Stanislav Tomšíček

Z činnosti mysliveckého spolku
Dolní Újezd

Dne 27. 3. 2015 se uskutečnila výroční schůze myslivec-
kého spolku, kde se sešli všichni členové a vážení hosté, 
starosta honebního společenstva a starostové obcí. Schůzi 
zahájil předseda spolku Ladislav Fait, který přednesl 
zprávu z činnosti spolku. Dále nás finanční hospodář 
seznámil s podrobným hospodařením spolku, které
v letošním roce bylo mírně ziskové. Následovala zpráva 
mysliveckého hospodáře o stavech zvěře a jejím odlovu, 
který u srnčí zvěře proběhl podle plánu a zdůraznil 
potřebu lovu zvěře černé škodící na zemědělských 
kulturách. Kynologický referent Václav Severa zhodnotil 
dostatečnost počtu lovecky upotřebitelných psů na naši 
výměru honitby a zdařilý průběh zkoušek loveckých psů 
pořádaných v loňském roce. Také apeloval na mladé členy 
spolku, aby si pořídili čtyřnohého pomocníka. 

Po zprávách referentů proběhlo schvalování stanov
a provozního řádu spolku, aby byly v souladu s novým 
občanským zákoníkem.  V letošním roce skončilo pětileté 
období vedení spolku a ve spolkových volbách bylo 
zvoleno nové vedení, které se mírně omladilo. Na konci 
schůze proběhlo obdarování a gratulace jubilantům
a slavnostní přijímání nových členů mezi myslivce. 
Slavnostně byli přijati viz foto zleva: Pavel Šimek, Vít 
Lipavský a Jaroslav Renza, které podle mysliveckých 
tradic přijal Václav Severa, slavnostní atmosféru dotvořil 
Petr Čermák loveckým troubením na borlici.

Za celý spolek přejeme příjemné jarní procházky
a chtěli bychom Vás požádat, abyste své čtyřnohé miláčky 
měli pod kontrolou a dávali pozor, aby nerušili zvěř, která 
v jarním období klade mláďata. Ta jsou velice zranitelná
a náchylná na vyrušení a stres. Nalezená mláďata nechte 
na místě a nedotýkejte se jich, jejich matky si je dokáží najít.

 Pavla Waignerová, Jaroslav Šimek

Připravované akce sboru
dobrovolných hasičů Desná 2015 

04/05 2015 sportovní areál obce Desná
„Okrsková soutěž Dolní Újezd“
Akce je primárně zaměřená na tmelení kolektivů z okolních 
vesnic, pro SDH Desná důležitá položka sportovního roku, 
jež rozhoduje o postupu do vyšších kol požárního sportu. 
SDH Desná tuto soutěž pořadatelsky zajišťoval i v roce 2014. 
Ženy budou v roce 2015 obhajovat vítězství již po osmnácté
v řadě, muži neokusili hořkost porážky již čtrnáctkrát po 
sobě.

06/ 2015 Litomyšl 
„Den Informačního záchranného  systému“
Předváděcí a naučná akce, především pro děti, mládež
a laickou veřejnost, zaměřená na prezentaci práce složek IZS 
ČR a AČR. SDH Desná na této akci bude prezentovat požární 
sport předvedením ukázkového požárního útoku. SDH 
Desná bude na této akcii ve spolupráci s obcí Desná zabezpe-
čovat „týl“ jednotlivým složkám IZS a široké veřejnosti. 
Oficiální program, pozvánky a plakáty budou organizátorem 
akce v dostatečném časovém předstihu distribuovány.

07/08 2015 Březiny u Poličky
„Tábor pro děti a mládež SDH Desná“
Dnes již téměř tradiční odměnová akce pro děti a mládež 
SDH Desná. Jedná se o táborový pobyt s programem v rámci 
volnočasových aktivit SDH Desná.

08/2015 Sportovní areál obce Desná
„O pohár obce Desná“
11. ročník tohoto závodu konaném na Desné v rámci seriálu 
Okresní ligy v požárním útoku. Jeden z nejlepších závodů 
okresní ligy. Fantastické finále eliminačním způsobem. 
Nejlepší týmy okresu SY, bohaté občerstvení, výborná 
beseda.

10/2015  Sportovní areál obce Desná
„Slavnostní otevření běžeckých drah a tréninkové věže“
Na programu bude:
Poděkování dobrovolníkům za odvedenou práci
Situační závod v disciplíně 100m překážkami
Ukázka disciplíny výstup na věž v podání špičkových 
závodníků
Oficiální „pokřtění“ věžní konstrukce
Grilovačka a beseda

11/2015  KD Poříčí
„Slavnostní vyhlášení výsledku Okresní ligy Svitavska
v požárním útoku 2015“
Prestižní akce, kterou již potřetí pořadatelsky zabezpečuje 
SDH Desná, je nejvýznamnější kulturně společenskou akcí 
požárního sportu okresu SY.

Dušan Flídr
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Patchwork

Co to vlastně patchwork je? 
Patchwork (anglicky patch – záplata, vyrobeno ze 

záplat) je zvláštní technika sešívání látek. Jedná se
o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, že 
spolu vytvářejí větší geometrické vzory. Výsledný 
patchwork je pak spojen s dalšími vrstvami látky a je ještě 
ozdobně prošíván drobnými stehy. Prošitý patchwork se 
nazývá quilt. Původně se jednalo výhradně o ruční práci, 
dnes již existují speciální šicí stroje, na kterých lze 
patchwork prošívat čili quiltovat. Původně vznikl 
patchwork mezi ženami amerických osadníků, které tímto 
způsobem chtěly zhodnotit zbytky látek nebo využít látky 
z již obnošených šatů. Dal se tak znovu použít i malý 
kousek vhodné látky.

Dnes se patchwork vyrábí ze speciálních materiálů, 
které mají vhodnou barvu a obvykle jsou potištěny 
drobným vzorem. Základem bývá 100% bavlněná látka.
V současnosti se stává technika patchworku opět velmi 
populární mezi spotřebiteli i mezi ženami, které mají 
patchwork jako své umělecké hobby.

V patchworku je nejenom krása, jemnost, cit, ale i logika, 
matematika, systémy a rytmus.

 Mně patchwork úplně učaroval a věnuji se mu již 9 let
a stále objevuji nové a nové techniky. Napadlo mě se 
podělit o moje zkušenosti a oslovila jsem pana starostu, 
který mi nabídl, že tyto dílny mohu pořádat na Obecním 
úřadě. Dílny, které pořádám,  jsou  připravovány tak, aby
i úplný začátečník pocítil radost z tvoření. Uměleckého 
ducha má v sobě každý z nás. A to se ukázalo skutečně při 
první pořádané dílně.

Na první dílnu jsem si pro švadlenky připravila rychlou 
techniku Bargello - nebojte, není to peprná italská nadáv-

ka, naopak, je to technika, která přináší efektní a krásné 
výsledky. Při ní se sešijí dlouhé pruhy látek, rozžehlí, pak 
se zase nařežou na různě široké pruhy, posunou a zase 
sešijí. Každé posunutí, otočení může výsledný efekt 
změnit. Vznikají tak různé vzory.

Další šicí dílnu jsme se naučili Šití na papír
Jedná se o šití, při kterém se naučíte jednu z velmi 

oblíbených technik šití pomocí papíru. Je to technika 
vhodná tehdy, chceme-li šít opravdu přesně, chceme-li šít 
složitý vzor nebo chceme-li šít z velmi malých kousků 
látek. Běžným způsobem by se takovýto vzor podařilo ušít 
tak přesně jen stěží.  

Třetí dílna technika Hvězda a Letící husy
Letící husy jsou patchworkových ekvivalentem ke 

vzoru hejna hus. Tento vzor je doslova zaplněn trojúhelní-
ky, což jej činí velmi, velmi efektním. Letící husy se tváří 
jako docela složitý motiv, ale není tomu tak. Vzor je spíše 
středně náročný, neboť vyžaduje přesnost šití, tudíž
i nějaké zkušenosti.

Alena Stráníková

technika Bargello

technika přes papír
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Proměna hřiště

V sobotu 31. ledna se po dětském karnevalu konal také 
tradiční hasičský ples. Původně zde měla hrát kapela Na 
šlupky, která ovšem ze zdravotních důvodů nemohla 
přijet. Naštěstí si páni muzikanti zajistili místo sebe 
náhradu a přijela k nám skupina Viva Music. Také na plese 
se po několika letech zaplnil sál a všechna místa byla 
obsazena. Na hlavní pauzu jsme měli připravenou 
půlnoční zábavu, při které si mohli dospěláci a v někte-
rých případech i rodiče dětí z karnevalu vyzkoušet 
karnevalovou disciplínu skákání po kytičkách a ještě další 
dvě krátké hry. Myslím, že se všichni dobře bavili. Celý 
večer hodně rychle utekl a naši barmani se nezastavili.  
Hodně se tančilo i pilo, většina hostů si odnesla i nějaké 
výhry z tomboly a bylo hodně veselo. Děkujeme všem, 
kteří přišli, doufáme, že se u nás dobře bavili a že se aspoň 
podobně vydaří ples i příští rok. Pokusíme se ples ještě 
trošku zpestřit nějakou "kulturní vložkou":-). Dále také 
děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a nedělním 
úklidu.

Věra Rosypalová

„Život je příliš krátký
na rozčilování nad malichernostmi,
takže: líbej pomalu, směj se šíleně,
miluj upřímně a rychle odpouštěj.“

Na jaře, když se vše probudí, kvete a raduje, je 
na čase říci = krásné svátky všem a mnoho 

zdravíčka z jarního sluníčka

přeje redakce Deseňáčku

Hasičské plesání

Na podzim minulého roku bylo na desenském hřišti 
rušno.

Těžká technika skryla hlínu, aby zde mohly vzniknout 
dvě dráhy na 100 m překážek a dráha před cvičnou věží.

Betonování obrubníků si náš sbor udělal vlastníma 
rukama, stejně jako svaření konstrukce cvičné věže
a betonáž jejich základů.

První únorovou sobotu mrazivé počasí umožnilo vjezd 
jeřábu k věži a za velké účasti brigádníků byla věž slav-
nostně zdvižena a přivařena k základům.

Martin Lipavský
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