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ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

 Pamětní kniha obce Desné

pokračování na str. 9

Nařízením vlády republiky Československé ze dne
9. června 1921, na základě zákona ze dne 30. ledna 1920
č. 80 Sb. z. a n. bylo nařízeno, aby každá obec politická 

pořídila svým nákladem pamětní obecní knihu. Účelem 
jejím jest zachovati místní dějiny pro poučení budoucích.

Vypisovati dějiny obce, minulosti, není úkol pamětní 
knihy ani kronikáře, ale že u nás jsou 
některé zápisky po ruce, však dějiny 
úplné nejsou. Podati dějiny obce je 
práce dosti těžká a zdaří se jen tenkráte, 
je-li dostatek pramenů. Jelikož byla 
naše obec do roku 1848 pod zprávou 
města Litomyšle, jest podati postup 
dějin práce perná, protože staré 
gruntovní knihy shořely, jak o tom 
podává zprávu hystorik Jelínek a byly 
obnoveny podle stavu asi roku 1773.
U nás v obci nějakých starších listin 
není. V obecní almaře do roku 1848 není 
kouska papíru. V Litomyšli toho jest 
také tuze málo, město prodalo po roce 
1848 svoji registraturu na kornouty 
kupcům, hledělo se zbavit upomínek 
na starou dobu, jako všechny obce 
městské a vesnické. 

Jednotlivosti najdou se o Desné, ale 
protože celkový přehled chybí, je těžké, 
kterého stavení se týkají. 

 
svátky velikonoční

a mnoho radosti
z nastávajících dnů

plných sluníčka,
rozkvétání přírody

a potěšení při jarních prací
přejí zastupitelé obce
a redakce Deseňáčku. 

Požehnané
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Letošní vítání nových občánků v neděli 28. 2. bylo 
výjimečné v tom, že tam bylo pět rodičů a šest dětí. Do 
života je přivítal starosta obce, poté vystoupily děti
z mateřské školky a zahráli mladí muzikanti Vojta
a Štěpán Tomšíčkovi. Popřejme jejich rodičům mnoho 
zdraví, rodičovské lásky a aby po celý život byli šťastni
a hrdi na své děti. A novým občánkům, aby milovali své 
táty a maminky a šťastně vykročili do života, který je 
teprve čeká.

Vítání občánků

Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,

aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád,

vítáme tě mezi námi,
malý človíčku,

ať tě zdobí v každé době
úsměv na líčku…

 Anežka a Jáchym Šplíchalovi

Jiří Kalibán

Cemal Çelik

Tomáš Chaun

Ondřej Lipavský
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 11. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2/2015
- předběžný souhlas k provedení nezbytného rozpočto-

vého opatření č. 3/2015 na konci roku 2015
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
- dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-05/2011 na zajištění

svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu

- dodatek č. 2 k mandátní smlouvě mezi EKOPLAN
s.r.o. Praha a obcí Desná

2 - prodej obecního pozemku č. 646/3 o výměře 162 m
panu Pavlu Renzovi, bytem Desná a kupní  smlouvu

2- prodej obecního pozemku č. 130 o výměře 183 m  
manželům Jitce a Jiřímu Caklovým, bytem Pardubice
a kupní smlouvu

2- prodej obecních pozemků p. 656/4 o výměře 56 m ,
2p. č. 656/5 o výměře 19 m  a p. č. 656/6 o výměře

213 m  dle geometrického plánu č. 209-81/2015 manže-
lům Elišce a Janu Wątrobovým, bytem Desná a kupní
smlouvu

- koupi obecních pozemků dle geometrického plánu
č. 178-44/2012 od paní Marie Kleinerové, bytem Poříčí
a kupní smlouvu

- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál
ních odpadů

- pasport komunikací
- doplnění Místního programu obnovy vesnice

o obnovy místních komunikací č. 656/1, 657, 33, 34
a 605/1

- dodatky ke smlouvám o nájmu v bytech nad mateř-
skou školou se stávajícími nájemníky

- smlouvu o právu provést stavbu ČOV TOPAS
s Ing. Jakubem Hrádkem a Lenkou Hrádkovou, oba
bytem Brno na pozemku č. 59/2

- pořízení nového územního plánu obce Desná podle
§ 6 odst.5 a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a určilo starostu jako 
osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem

Evidence obyvatel

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 28. 1. 2016

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- pronájem prodejny v obci
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Desná

a ČEZ Distribuce

Pohyb obyvatel v obci Desná v roce 2015:
- přihlášení k trvalému pobytu 6 občanů
- odhlášení z trvalého pobytu 8 občanů
- narození 6 občánků
- úmrtí 6 občanů

K 1. 1. 2016 je v obci Desná 333 obyvatel.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
a ze psa za rok 2016

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek 
za svoz komunálního odpadu (550,- Kč za osobu/rok)
a poplatek ze psa, aby tak co nejdříve učinili. Poplatek ze 
psa musí být uhrazen do 31. 3. 2016 a poplatek za svoz 
komunálního odpadu musí být uhrazen do 30. 4. 2016. 

Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři 
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 dle tohoto časové-

ho 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

v letošním roce budeme očekávat přispění z dotačních 
titulů na komunikace, opravy pomníku a kříže a také na 
další etapu rekonstrukce vodovodního řadu z horního 
konce po šachtu u hasičské zbrojnice. Zcela z obecního 
bude financováno osazení nového svodidla u OÚ,  Správa 
a údržba silnic Pk na tuto akci nedá nic, jen souhlas. Další 
krok k posílení bezpečnosti v mikroregionu bude nakou-
pení bezpečnostních kamer, které budou zaznamenávat 
pohyb v obci a ukládat pro potřeby policie. K této zmínce je 
i žádost o okamžitou reakci a oznámení porušení nařízení 
obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Na 
hřišti budou osazeny nové hrací prvky a budeme se snažit 
o další získání pozemku, který je součástí hřiště, ale zatím 
v soukromých rukách, do vlastnictví obce. Znovu vyzývá-
me případné zájemce o samovýrobu palivového dřeva ze 
strání k domluvě na této akci. Po několika letech provozu 
T-Mobile oznámil ukončení činnosti vysílače na OÚ, 
údajně nemá dojít v naší obci ke ztrátě signálu tohoto 
operátora. 

Další věc k řešení, velice složitá, jsou chodníky. Jsou již 
zaměřené po celé délce obce, ale zpracování dat a vypořá-
dání s Pardubickým krajem a jednotlivými vlastníky bude 
složité. Začnou též práce na novém „Územním plánu 
obce“.

Josef Jebousek

Vážení spoluobčané,
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Jubilea

Lubomír Lipavský 50 let
Ivana Lasotová 50 let
Petr Čermák 55 let
Věra Chaunová 65 let
Pavel Bartoň 65 let
Jaroslava Drábková 70 let
Jan Rožek 70 let
Anna Chadimová 75 let
Marie Vimrová 88 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí oslavili:

Narození

Marie Flídrová
Vít Šimek
Matěj Wątroba
Timotej  Vomočil

Úmrtí

Marie Bartošová

 Zprávičky ze školky

„Zimo, zimo, táhni pryč...“ tak tato slova se ozývala naší 
školkou na začátku března. Děti se nemohly dočkat jara,
a tak se rozhodly vyhnat zimu. Paní učitelka Evička 
vyrobila s předškoláky Moranu a ve čtvrtek 17. 3. 2016 se ji 
vydali k Desince hodit do vody, aby zima ukončila svoji 
vládu.

A co jiného jsme ve školce prožili? Děti ze třídy Koťátek 
se vypravily do základní školy, aby si vyzkoušely jaké je to  
být „školákem“. Také jsme ve školce uspořádali karneval
a s ním soutěživé dopoledne. V lednu a v březnu jsme 
oslavili narozeniny dětí – v lednu slavily děti narozené
v měsíci říjnu, listopadu a prosinci, v březnu slavily děti 

Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje
rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2016-2017

Maximální počet dětí, které mohou být přijaty, je pro 
tento školní rok 15 (takový počet dětí odchází do 

základní školy). Celková kapacita školy je v současné 
době 35 dětí.

narozené v měsíci lednu, únoru a březnu) také jsme 
přivítali nové občánky v Desné. Ve středu 16. 3. ve školce 
byl divadelní kabaret „Haló, tady Popletov“, který děti 
velice pobavil a odpoledne patřilo rodičům a dětem. 
Společně jsme si vyrobili slepičku a domeček.

 A na co se můžeme těšit do konce školního roku? Do 
konce roku proběhnou tyto akce: S paní Třískovou 
vyrobíme dárek pro maminku, dalšími akcemi budou 
čarodějnický den, besídka pro maminky, školní výlet, 
divadlo v Litomyšli, Sportovní hry v Litomyšli, návštěva 
Litomyšle s předškoláky, výlet do Poříčí na stezku, loučení 
s předškoláky …

V měsíci červnu mateřská škola oslaví 40. výročí od 
svého otevření – 26. 6. 2016 proběhne den otevřených 
dveří pro veřejnost.

Jaro už je tu a s ním i zápis dětí do MŠ. Pro školní rok 
2016/2017 předpokládáme 15 volných míst. 

Přejeme všem  krásné prožití jarních svátků.

Bc. Alena Trávníčková, zastupující ředitelka MŠ

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2016/17

Mateřskou školu můžete se svým dítětem
navštívit dne 27. 4. 2016 od 9:00 do 11:30 hod.,

kdy se koná den otevřených dveří v MŠ.

Těšíme se na Vás!

proběhne ve dnech

23. 5. – 24. 5. 2016.
Přihlášku vydáváme v mateřské škole
od 2. 5. 2016 a vyplněnou ji vraťte zpět

ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2016.

Napsala: Bc. Alena Trávníčková
Foto: Eva Vomočilová DiS.
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Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolic-
kou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce 
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna)
a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem 
je především pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde 
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je 
každoročně určena také na humanitární pomoc do 
zahraničí. Dary od obyvatel vybírají koledníci organizova-
ní do skupinek ve dnech 6.–13. ledna, přičemž jejich 
obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském 
věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod vybavený 
od pořádající charity průkazem koledníka (průkaz je 
reakcí na skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce 
přiživovali). Skupina je vybavena zapečetěnou kasičkou
s logem Charity. Do sbírky lze přispět i přímo na účet 
charity a dárcovskými SMSkami, u příležitosti sbírky se 
pořádají též různé charitativní koncerty a další akce. 

Výnos sbírky je rozdělen takto:

65 % projekty jednotlivých Charit dle předem schvále-
ných záměrů

15 % celodiecézní projekty
10 % humanitární pomoc do zahraničí organizovaná 

Charitou ČR
5 % celorepublikové projekty
5 % zákonem povolená režie sbírky

Sbírku je možné podpořit finančním příspěvkem do 
kasičky koledníků, dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
KOLEDA na 87 777, finančním příspěvkem na konto 
Tříkrálové sbírky.

Již po šestnácté proběhla v sobotu 9. ledna 2016
v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. 

Celkem bylo vybráno 226.709,- Kč.

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:

Budislav 16.010,-Kč
Desná 20.093,- Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 80.747,- Kč
Horní Újezd 30.936,- Kč
Osík 32.082,- Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín) 27.073,- Kč
Vidlatá Seč 19.768,- Kč

Záměr na využití finančních prostředků:
nákup kompenzačních pomůcek, nákup zdravotního 

materiálu, odkup sociálního automobilu, úhrada někte-
rých provozních nákladů pečovatelské a ošetřovatelské 
služby

Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koled-
níků, dětem a vedoucím skupinek díky jejichž obětavos-
ti se mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit. 

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

Farní charita Dolní Újezd
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Těsně před vánočními svátky 19. prosince 2015 došlo 
k setkání „Přátel desenského údolí“, příznivců pěší 
turistiky a historie obce Desná a okolí v hostinci Pod 
hájem. V přátelském ovzduší jsme zavzpomínali na 
uplynulý rok, uskutečněné společné pěší pochody a měli 
možnost shlédnout několik fotografií jak ze společných 
vycházek, tak i historických fotografií ze života v obci 
Desná.  Oldřich Kladivo

Tradiční předvánoční setkání 

Sejdeme se v neděli 8. května 2016
v 8 hod u hasičské zbrojnice. 

Nezapomínejte na své zdraví

-tentokrát-

Údolí Doubravy

Pozvánka na výšlap

Je třeba domluvit mezi účastníky skupinky na dopravu 
osobními auty do Bílku.

Údolí Doubravy je přírodní rezervace, která leží v chrá-
něné krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně od 
Chotěboře, nedaleko obce Bílek. 

Řeka Doubrava pramenící v oblasti Ranského Babylonu 
patří k čistým řekám, což dosvědčuje výskyt vzácných 
druhů rostlin i živočichů. Po celém svém toku vytvořila 
kamenné řečiště, plné skalních věží a obřích hrnců,
s vodopádem a kamenným mořem. Nad údolím se 
nachází vyhlídka Sokolohrady, poblíž najdeme zbytky 
původního hradu Sokolov ze 13. století. Na protějším 
svahu spatříme přes řeku skalní věž „Čertův stolek”
s vyhlídkou. Údolím prochází Naučná stezka Údolím 
Doubravy, která je dlouhá 4,5 km. Začíná v obci Bílek
a končí u Horního mlýna u Chotěboře. Vede úzkým 
lesnatým údolím kaňonovitého rázu vytvořeném řekou 
Doubravou. Na 11 zastavení seznamuje s romantickými 
místy, nalezišti chráněných rostlin a živočichů. 
Nejzajímavější a také nejdivočejší částí údolí je bezesporu 
skalnatý kaňon – Koryto a mohutné peřeje – Velký vodo-
pád. Zdejší skalní útvary jsou také oblíbeným cílem 
horolezců. 

Po volné procházce úžasným koutkem naší země bude 
zasloužené občerstvení v útulné hospůdce ,,Hrom do 
police“ s 5 druhy točeného piva z Poličky. Po zhodnocení 
výletu se vrátíme vlakem do Bílku. 

Vycházka je vhodná i pro menší děti. Jako vždy je 
možno trasu zkrátit, ale také prodloužit.

Na hojnou účast se těší organizátoři.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
v roce 2015

Dne 4. března 2016 družstevní rolníci v naší obci 
tradičně bilancovali uplynulý rok. Měl celou řadu zvlášt-
ností a specifik. V rostlinné výrobě se podařilo zopakovat 
vynikající výnosy obilovin 7,3 t/ha, řepky 4,3 t/ha a máku 
1,14 t/ha. Dlouhotrvající sucho snížilo produkci lučních 
porostů, víceletých pícnin a silážní kukuřice. Musela být 
přijata řada opatření, aby se alespoň zčásti nahradil 
nedostatek senáží a nedošlo k narušení zdravotního stavu 
skotu, snížení užitkovosti a omezení provozu bioplyno-
vých stanic. Naštěstí nebyl dopad na tržní plodiny, 
produkci rostlinné výroby jsme prodali za dobré ceny. 
Pozitivně se projevuje i dobré směrování investic, vybave-
nost a sladěnost technologických linek je zárukou prove-
dení prací na poli ve vhodné době. Nové stroje jsme dobře 
využili, jejich pořízení mělo efekt.

Rok 2015 je možné nazvat i rokem evropské mléčné 
krize. Prodali jsme oproti r. 2014 o 202 tis. l více, ale tržby 
poklesly o 28 mil. Kč, tzn., že jsme mléko prodávali za
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 7,95 Kč/l o 1,44 Kč/l  hůře. Příčinou je převis nabídky nad 
poptávkou. Není to tím, že by Česko produkovalo hodně 
mléka, (Německo, Nizozemsko 2 x více v přepočtu na ha), 
ale sankce vůči Rusku způsobily, že západní země nemo-
hou do Ruska vyvážet mléčné výrobky, a tak se je snaží 
umístit na našem trhu. Dalším důvodem jsou i nižší 
vývozy evropských států do Číny a na Střední východ
v důsledku nestabilní bezpečnostní situace. V chovu 
dojnic v družstvu se nám daří. Každoročně roste užitko-
vost, v uplynulém roce jsme u stáda 2 100 ks krav dosáhli 
dojivost 10 070l. Je to odraz dobrého zdravotního stavu, 
kvalifikované obsluhy, způsobu řízení a investic, které do 
chovu dojnic a souvisejících výrob dáváme. 

V uplynulém roce jsme ve Vidlaté Seči během 8 měsíců 
vybudovali a uvedli do provozu stáj pro 390 ks dojnic
s volným ustájením, s dojírnou 2 x 16 ks dojnic. Celý 
provoz využívá teplo a elektrickou energii z bioplynové 
stanice. Stáj byla pořízena finančním nákladem 56 mil. Kč

V průběhu roku družstvo ukončilo chov prasat. 
Dlouhodobě nebyl pro družstvo přínosem, neboť na trhu 
zásluhou dotovaných dovozů vepřového masa poklesly 
ceny pod úroveň vlastních nákladů. Ruské sankce situaci 
ještě více zhoršily. Oceňujeme ale přístup orgánů 
Evropské unie a naší vlády, které důsledky politických 
rozhodnutí alespoň částečně kompenzují dotacemi.

V roce 2015 začalo nové období společné zemědělské 
politiky s pravidly, která budou platit až do r. 2020. Po
25 letech se dostává výraznější podpory živočišné výrobě. 
Dobrý zemědělec vždy měl rostlinnou i živočišnou 
výrobu. Řešil tím úrodnost půdy, její biologickou aktivitu, 
ulehlost, erozi, osevní postupy, ale i zaměstnanost na 
venkově a utváření krajiny. V našem družstvu nedošlo
k významnějšímu snížení chovu skotu, každoročně je 30 % 
orné půdy vyhnojeno organickými hnojivy. Půda je 
prioritou našeho hospodaření. Vážíme si nájemních (dnes 
pachtovních) vztahů, v uplynulém roce jsme zvýšili 
nájemné o dalších 500 Kč/ha zemědělské půdy, tj. na
4 000 Kč/ha orné půdy a 2 000 Kč/ha luk. Je dobré, že 
vlastníci si půdy váží, dnes není mnoho vlastníků, kteří by 
byli ochotni půdu prodat i když prodejní cena vysoce 
převyšuje cenu bonity půdy. Pokud by se někdo rozhodl 
půdu prodat, prosíme, dejte nám o tom vědět, určitě 
seriozní nabídka nezůstane z naší strany bez odezvy.

Rok 2015 opět ukázal, že naše výrobní struktura dokáže 
stabilizovat podnikání družstva v nepříznivých podmín-
kách a zajistit jeho prosperitu. Děkujeme občanům za 
pochopení, které mají pro zemědělské podnikání
a děkujeme i za podporu, které se nám dostává.

Kdo si hraje, nezlobí
aneb pohyb vašemu dítěti neuškodí

Vážení rodiče, rád bych Vám představil činnost fotbalo-
vé přípravky v TJ Horní Újezd. V současné době se 
staráme přibližně o 20 kluků a 5 děvčat ve věku 5 až 11 let. 
Od listopadu do března trénujeme v tělocvičně bývalé 
školy na Krásnovsi, po zbytek roku máme tréninky 2x 
týdně na hřišti v Horním Újezdě. Scházíme se vždy
v pondělí a ve čtvrtek v 16:30. Trénink trvá přibližně 
hodinu a půl. Většinou děti rozdělíme do tří skupin. 

Starší přípravka jsou děti ve věku 10-11 let a i ti nejšikov-
nější mladší. Trenéry této kategorie jsou starosta Poříčí 
Fanda Bartoš, Jirka Kučera a Vašek Žďára st. z Horního 
Újezdu. Mladší přípravka – děti 7-9 let vede Zdeněk Beneš 
st., Zdeněk Beneš ml. a Jarda Chaun. Při většině tréninků 
máme ještě třetí skupinu, ve které jsou děvčata a ti 
nejmladší kluci. Při rozdělování dětí se neřídíme striktně 
věkem, snažíme se přihlížet k vzrůstu dítěte a ke sportov-
nímu nadání. Starší a mladší přípravka hraje organizova-
nou soutěž OFS Svitavy. Během letošního jara se jedná
o sedm dopoledních turnajů, kde startují čtyři družstva. 
Těchto turnajů se zúčastňují děti, které již mají něco 
odtrénováno, neznamená to tedy, že dítě, které přijde 
dvakrát na trénink, automaticky vstupuje do zápasů. 

Rád bych vám představil několik argumentů, kterými 
bych chtěl docílit toho, abyste se zamysleli, zda je sport pro 
vaše dítě zajímavý. Děti dvakrát týdně tráví volný čas 
pohybem na čerstvém, snad i zdravém vzduchu.
U některých dětí pohyb alespoň částečně reguluje jejich 
váhu, fyzická zdatnost dětem v budoucnu určitě nebude 
na škodu. Děti ve věku 5-11 let získávají samostatnost, je 
zajímavé sledovat, jak se bojácné dítě během roku mění
a osamostatňuje se. Lhal bych, kdybych říkal, že trénink ve 
skupině přibližně deseti dětí nepřináší žádné konflikty, ale 
trenéři buď sami vychovali své děti, nebo jeden z nich je 
vystudovaný učitel a nějaké zkušenosti s dětmi již máme. 

Ještě několik postřehů z mnohaleté práce s dětmi. Jako 
se dítě nenaučí číst a psát za několik týdnů, nenaučí se za 
rok hrát fotbal. Je to dlouhý běh, který je třeba neuspěchat, 
je třeba chválit pokroky a nenechat se znechutit neúspě-
chy, kterých je velké množství. Bez pomoci rodičů nebo 
prarodičů se vaše dítě určitě neobejde. Odměnou pak bývá 
třeba pěkný kotrmelec, vyhraný závod v běhu nebo úsměv 
a radost při vstřeleném gólu. 

Z Desné k nám v současné době chodí trénovat jen Kuba 
a Honzík Kvapilovi, pokud se nad tímto článkem zamyslí-
te, jejich rodiče Vám určitě řeknou více.

Závěrem tedy ještě připomínám – tréninky přípravky se 
konají v pondělí a čtvrtek v 16:30 na hřišti v Horním 
Újezdě. Při hodně nepříznivém počasí trénink není.

Kontakt: Zdeněk Beneš st. – tel. 724 362 408

 Ing. Václav Klejch předseda představenstva

Zdeněk Beneš st.
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Jaro je tady

 Velikonoční chystání

Budu chystat letos jen něco 
menšího, snad zkusím zapletené 
mazance, těsto je stejné jako na 
vánočku či vrkoč. Bude i trochu 
nádivky, na kterou se má použít 

více druhů masa a devatero bylin.
Na Škaredou středu má být něco nehezkého, potrhané 

bramboráky nebo tak něco. Večer se už pečou jidáše. Na 
Zelený čtvrtek zase něco zeleného, ale býval i jen hrách. 
Velký pátek, den největšího půstu, znamenal jen jedno 
jídlo za den - nejspíše hustou luštěninovou polévku. Na 
Bílou sobotu už půst končí, zatím bylo povoleno jen maso 
sekané, proto tedy nádivky a taky klobásky.

Pečínka z mladého masa přijde s těstovým beránkem na 
řadu v neděli na Hod Boží velikonoční, no a v pondělí na 
koledu třeba „šmigrustovka”, polévka se smetanou
a masem, a potom jídla z vařených vajec, dělala se sekaná 
plněná vejci, vejce v omáčce na kyselo, placičky ze seka-
ných vařených vajec a dnes pomazánky, vaječné tlačenky 
aj., ale protože převládají už vejce čokoládová, lze je použít 
do moučníků.

převzato

Jaké jsou příčiny jarní únavy?
Zimy, i když nejsou v současnosti  tak drsné jako

v minulosti, stále znamenají období, kdy potřebujeme více 
živin, vitamínů či minerálů. Vzhledem k slabšímu 
slunečnímu svitu v tomto období máme méně vitamínu D. 
Více času jsme v místnostech a méně chodíme ven. V zimě 
také mnozí z nás naberou více kilogramů. Všeobecně se dá 
říci, že dochází k oslabení imunity.

Jak na jarní únavu?
Základ tvoří pečlivé dodržování správné životosprávy. 

Dodržovat minimální délku zdravého spánku osm hodin 
a další zásady spánkové hygieny. Velmi důležitý je 
pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu. Vhodný je 
klasický běh či ostrá chůze, ale stačí i pravidelné vycházky. 
Mozek začne vyplavovat endorfiny, které přispívají ke 
zlepšení nálady. Dochází také ke zlepšení okysličení 
buněk a zlepšení metabolických pochodů. Samozřejmostí 
je omezení či nejlépe úplné zrušení alkoholu a nikotinu, 
vyhýbáme se také zakouřeným a znečištěným prostorům.

Bylinky proti únavě
Termín adaptogeny je termín přírodní medicíny

a označuje ty léčivé rostliny (ale i léčivé houby či přírodní 
látky, jako je mumio), které pomáhají připravit, adaptovat 
organismus vůči stresu a učinit ho odolnější proti nepři-

 už

 Jarní únava

znivým vlivům z okolí, ať už fyzickým 
či psychickým. Toto působení se 
netýká konkrétně jedné látky obsažené 
v rostlině, ale obvykle komplexu více 
látek, někdy označovaných jako 
fytochemikálie (saponiny, slizy, gly-
kosidy atd.) v rostlinné droze připra-
vené z léčivé rostliny. Zejména při jarní 

únavě jsou velmi užitečné a je dobré je užívat i preventiv-
ně. Někdy můžeme najít přírodní přípravky obsahující 
jeden adaptogen – jako příklad lze uvést asi dva nejzná-
mější adaptogeny – echinaceu (třapatka nachová, echina-
cea purpurea) a ženšen (ženšen všehoj, panax ginseng), 
guaranu (paulinia cupana, paulinie opojná), rozchodnici 
růžovou (rhodiola rosea), jen se rozhodnout a začít užívat.

Další skupina – již menší - jsou léčivé 
rostliny s detoxikačním či očišťujícím 
působením. Stejně tak jako termín 
adaptogeny, tak termín detoxikace 
pochází z oblasti přírodní medicíny. 
Můžeme použít i termín „očištění”. 
Jedná se opět o komplexní působení 
(působí více složek v rostlině), tyto byliny 
tak pomáhají podpořit krevní a lymfatic-
kou cirkulaci a tím dochází k výraznější-

mu odstranění toxinů, odpadních látek a dalších nežádou-
cích komponent (kyselé látky) z našeho organismu. 
Některé z nich stimulují imunitu a některé odplavují 
odpadní látky díky působení obsažených saponinů 
(lidově řečeno umyjí jako „saponát” cévy). Jako příklad 
takové látky lze zmínit juku (yucca shidigera). Z domácích 
bylinek lze zmínit kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), 
smetanku lékařskou (Taraxacum officinale) či sedmikrás-
ku obecnou (Bellis perenis).  

 
Třetí skupina jsou rostliny, které pomáhají, ale nedají se 

vysloveně zařadit do jedné ze dvou předchozích skupin. 
Jako příklad lze uvést rakytník řešetlákový (Hippophae 
rhamnoides), který představuje bohatý přírodní zdroj 
vitamínu C a dalších vitamínů. Významným pomocníkem 
pro zvyšování imunity je hlíva ústřičná.

Protože bylinky nemáme hned po ruce a jaro již klepe na 
dveře, doma určitě všichni najdeme ingredience na čaj 
proti únavě: svaříme bobkový list, tymián, majoránku
a fenykl a pijeme vlažný půl litru denně po dobu dvou až 
tří týdnů.

převzato
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Vysvětlení k opisu pamětní knihy

Po sérii pokračujících článků o historii naší školy
a Xaverova budeme postupně uvádět opis hlavní kroniky 
obce, nakolik to dovolí rozsah Deseňáčku. Tak se veřejnos-
ti dostane do rukou, spolu s knihou o Desné z roku 1993, 
téměř celá historie naší obce. Tento opis nebude možné 
použít k citaci, například do studentských prací, protože 
bude nepatrně opravený mluvnicky, především v chaoti-
cké interpunkci prvního oddílu u rozvitých výrazů
a souvětí. Vše ostatní zůstane nezměněno. Marginálie 
originálu (okrajové poznámky) budou použity jako 
mezinadpisy. Pozměněna bude taky grafika vzhledu pro 
úsporu místa. Obsahově bude autentický, proto i nadále 
z textů bude cítit dech doby i pisatele. Knihu psali tito 
kronikáři: Do strany 137 (období od založení vsi až do 
r. 1939) pravděpodobně František Hurych z čp. 8. Strany 
138 – 157 (období 1939 – 1946) Václav Šplíchal z čp. 106. 
Strany 158 – 289 (období 1945 – 1984) zapsal Josef Bartoš 
z čp. 13. V přepisu je rozsah, tím i stránkování ve strojovém 
písmu samozřejmě zcela jiné, přibližně třetinové. Další 

zápisy do knihy nebyly vloženy, protože jsou již tvořeny 
elektronicky. 

Při čtení vlastní kroniky i tohoto přepisu je třeba dávat 
pozor na popisná čísla domů, dnešní stav je dost pozměně-
ný a některá popisná čísla jsou přeložena na jiné domy, než 
byla původně přidělena při přečíslování obce v roce 1804. 
Jde o čísla  44, 51, 52, 53, 58, 60, 73, 76, 78, 81, 84, 94, 96, 99, 
101, 102 a 103, která jsou jinde, než v době zápisu kroniky. 
Ještě mám pochybnost, jestli jsou nová domovní čísla 
oproti starým v zápisech kolem roku 1800 všechna 
správně určena, protože se v tabulkách a zápisech různí. 
Ani místní část Hraničky v kronice nejsou panem 
Hurychem a Šplíchalem zmiňovány, protože do roku 1958 
byly součásti Horního Újezdu. Pozdější zápisy pana 
Bartoše již odpovídají dnešnímu stavu, včetně Hraniček. 
Popisná čísla 4, 7, 31, 38, 42, 48, 54, 93 a 98 dnes nejsou 
použita. Popisná čísla od 110 výše, s výjimkou 131 a 139, 
jsou již novostavby postavené po roce 1960.

Stanislav Tomšíček

Polohopisný plán obce.
Vesnice Desná rozkládá se jihozápadně od města 

Litomyšle (10 km) na vysokém kopci, při jehož boku vine 
se silnice. Po obou stranách silnice jsou stavení. Při silnici 
v levo směrem k Litomyšli jsou statky, v pravo jsou 
chalupy. Chalupy jsou rozloženy i po stráni svažující se 
k říčce Desince a při cestě vedoucí k Dvořákovu háji. 

Desinka jest vlastně říčkou okresu (Českého Lito-
myšlska), neboť na jeho hranicích vzniká a na nich též 
u Tržku zaniká. Zdrojem Desince jsou četné prameny
a studánky, jež vyvěrají na půdě, která se sklání ku středu 
okresu. Končiny ty pokrývají rozsáhlé lesy. Pod obcí 
Desnou přibírá s pravé strany potok lubenský. 

Co do útvaru náleží půda k útvaru křídovému. Plocha 
všech pozemků patřících k Desné měří 402.1734 ha. 

Co se příslušnosti týče patří obec k okresnímu úřadu, 
bernímu úřadu, okresní školní radě a železniční stanici, 
okresnímu soudu v Litomyšli a k poštovnímu a telegrafní-
mu úřadu do Dol. Újezda. Farní úřad jest v Mladočově, 
obvodní lékař v Dol. Újezdě. 

Z dějin obce Desné
První zmínka o Desné činí se v Jelínkově kronice a sice: 

Okolo roku 1157 kníže český Vladislav II. daroval 
klášteru Litomyšlskému dědiny podle vesnice 
Křekovice (Řikovice) ležící i s říčkou a dědinou nazva-
nou Desné, od vesnice Lubná k mostu na dlouhých 
lukách až ke vsi Cerekvici.

Po druhé. Roku 1293 jmenuje se šlechtic „Čeněk 
z Desné“, po němž dostal ves Desnou za věno „Přibek 
z Vlkova“, jemuž ji roku 1318 poškodil „Blud z Mora-
šic“.

Zeman Toulovec
Na konci století, asi roku 1390 byl pánem Desné

a okolních vsí „Toulovec“, jenž dle pověsti měl tu tvrz 
v sousedství hostince u Toulovce nazvaného. Dosud 

pokračování ze str. 1
udržená jest pověst mezi lidem o babách, které nechal 
v sudu pod tvrz zkulit. Podle pověsti se vsadil se soused-
ním zemanem, že dotyčný soused dříve nakrmí houf 
prasat, než on „Toulovec“ dvě baby. Dal tedy babkám jídla 
a pití co jim hrdlo ráčilo, a když soused přišel, že prasata už 
mají dost, že už leží, zeptal se Toulovec báb, jestli by něco 
ještě chtěly. Babky jsouce v dobrém rozmaru mu vytkly, že 
ještě oříšky neměly. To popudilo Toulovce tak, že kázal 
milé babky zabednit do sudu a dolů pod skálu je zkuliti. 

Toulovec, dle pověsti, pocházel z Třemešné, kde měl 
tvrz s pivovárem při čísle 15, kde dodnes ještě sklepy 
rozsáhlé jsou. Později koupil vsi Budislav, Jarošov, 
Mladočov, Desnou  a Trusnov poblíž Zámrsku. Měl tedy 
Toulovec hned roku 1407-8, jak to svědčí hystorie 
Jelínkova I. díl str. 241-2, statky pozemské v Mladočově
i na Desné, nebo špitálskému kaplanovi v Litomyšli 
odkázal polovici mlejna svého i s půl zahradou i s půl 
loukou k témuž mlejnu patřící ve vsi Desné, před a blíž 
krčmy téhož Toulovce ležící, k jmění, držení, užívání, 
k pokojnému vládnutí, právem věčným s tou dohodou, 
aby pro spasení duše jeho se obětovali mše svaté. Za toto 
nadání měl kaplan špitální sloužit každou středu ke cti sv. 
Mikuláše mši a mimo to z úroků odvádět 7½ groše o sv. Jiří 
a právě tolik o sv. Havle na věčné světlo do kostela 
Mladočovského. Berni zemskou z tohoto mlýna z dobré 
vůle platit držitel hradu Richmburka. 1 kopu ročního 
úroku ze vsi Desné věnoval rektorovi školy litomyšlské, 
aby se školáky každého dne po nešporách zpíval po celý 
rok antifonu „Zdrávas Královno“ a „Dona nobis pacem“
o 2 verších za jeho duši a duše v očistci. Toto zpívání se 
mělo díti ve špitální kapli. Před ním mělo být dáno 
znamení zvoncem pro lid a po něm měl se rektor s žáky 
modlit obyčejné modlitby. Modlení tato měla být každého 
dne mimo škaredou středu, zelený čtvrtek, veliký pátek
a bílou sobotu. V čas umučení páně, od soboty před nedělí 
Judica (5tá neděle postní) do vzkříšení mimo jmenované 
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antifony 2 verši a 2 kolektami a mimo to responsoř nebo 
hymnu Pane Lingua nebo Vescila regis, podle toho, která 
se bude líbit správcům špitálu. Mimo to má mít rektor 
vždy pohotově jednoho žáka, jenž zná ministrovat. Za 
každý zameškaný den měl se rektorovi srazit 1 groš
a věnovat na zbožnou potřebu. 

Kdyby snad rektor nedostal tohoto platu, měli žáci hned 
přestat zpívat. Plat byl vyplácen rektorovi kaplanem 
kapitulním. Historie ukazuje Toulovce jako zbožného 
mírumilovného člověka, lidové podání však jako loupež-
ného rytíře, který zmíněná nadání činil proto, aby ušel 
výčitkám zlého svědomí. 

Z mládí prý často vyjížděl na Moravu na loupež a tím 
velice zbohatl. Moravané sebrali vojsko a smělého 
Toulovce pronásledovali. Ten se jim zkryl ve skalách 
budislavských. Vojsko odtáhlo a ze msty zapálilo Proseč. 
Za to prý dal Toulovec Prosečským les „Chlum“, který jest 
dodnes majetkem Proseče. Pověstí tou dostaly skály 
budislavské jméno „Toulovcovy maštale“. Toulovec 
zemřel asi roku 1412. S jeho smrtí asi souvisí, že biskup Jan 
4.1.1413 vydal 40ti denní odpustky těm, kdo se zůčastní 
pobožnosti za dobrodince špitálu litomyšlského v kapli 
špitální a pomodlí se 7 otčenášů. Dle tradice jest Toulovec 
pohřben u oltáře v kostele špitálním. Ve znaku měl „Toul“ 
schránka na šípy odtud jméno „Toulovec“. 

Farář Trojan v Janově, který byl představený kněžstva 
na Litomyšlsku daroval r. 1412 svůj úrok ze vsi Desné 
v částce 3 kop pražských grošů, deskami zemskými 
stvrzený, pro spásu své duše špitálu Litomyšlskému. Po 
jeho smrti měl oltářník špitálské kaple dostat ročně 1 kopu 
a 15 grošů, chudí ve špitále 1 kopu 30 grošů, nemocní 
v chalupě za městem 15grošů.

Majitelé vsi
Po Vavřinci Toulovcovi, byl majitelem vsi Desné rytíř 

Půta z Častolova. Roku 1422 koupili od Půty z Častolova 
bratři Jan a Beneš tvrz, a prodali ji městu Litomyšli. Roku 
1422 na den sv. Řehoře dva bratři Jan a Beneš, panoši 
z města Litomyšle, koupili od Půty z Častolova, rytíře 
znamenitého v Čechách ve vsi Desná v okolí 
Litomyšlském ležící statky, které ročního ouroku 10 kop 
grošů vynášeli, se vším příslušenstvím i s postoupením 
tamních lidí, za sto kop dobrých stříbrných grošů rázu 
pražského, což také po třech letech do desk zemských 
vtěliti dali, načež ji roku 1456 prodali městu Litomyšli. 

Majitelé vsi v 16. století
Čtvrtou část Desné koupilo město Litomyšl za císaře 

Rudolfa II. dne 13. října roku 1582 od Václava Berky
z Dubé a na Rychmburce, rady císařského některé statky 
selské poddané s vyplývajícím z nich poplatkem ve vsi 
Desné a ve vsi Mladočově s kostelním podacím, se všemi 
rolemi, lukami, lesy, hájemi a se vším jiným k statkům těm 
patřícím příslušenstvím, s plným panstvím a právem za 
725 kop grošů českých, kteréžto smlouva v desky zemské 
do kvaternu roku následujícího 1583 dne 1. června v obci 
vtělena byla.

Tak se stalo, že od roku tého celá obec Desenská (kromě 
rychty) až do roku 1848 patřila pod panství města 
Litomyšle. Podle těchto dokladů, byla tedy Desná rozděle-
na mezi několik pánů. Město dílem darem k špitálu, dílem 
koupi získalo obec celou. Klášteru a biskupovi nepatřila 

už potom nikdy ani vrchnosti Litomyšlské. Původně zde 
asi byly čtyři zemanské dvorce, ale ty během 14. století 
rozděleny na selské statky a usedlosti. Též za zmínku stojí 
uvést, že za starších dob byla Desná a Mladočov vedena 
jako jedna obec až do roku 1881, kdy se Mladočov osamo-
statnil a prvním starostem tam zvolen F. Kovář. 

Kostel v Mladočově
Kdy kostel v Mladočově založen není známo, jen jest ve 

farní kronice udáno, že jej založil rytíř Mladota. Dle 
pověsti stával kostel Mladočovský i fara dříve než v Do-
lním Újezdě. A že pak farnost Mladočovská z Dol. Újezda 
zaopatřována a řízena byla. Stalo prý se z trestu, protože 
mlynář z Desné faráře Mladočovského ze msty zabil, když 
mu tento kostelní louku ležící u mlýna vodou zaplavoval. 
Místní ústní podání ten děj uvádí trochu jinak a sice: že 
dotyčný farář chodil mlynářovi za ženou a když je tento 
v lednici přistihl, faráře zabil, načež před trestem utekl
a mlýn potom zanikl. Místu, kde onen mlýn stával, jest to 
asi 200 kroků od Pod Háje k Poříčí říká se dosud na 
Mlejnisku a hráze bývalé nádrže vodní dosud se rysují. 
Tolik pověst. 

Přesto ale z dějepisu od Balbína jest známo, že za 
panování Karla IV. v Mladočově kostel byl. (V roce 1409 
uvádí se farář Matěj.) Dle popisu Pešiny z Čechorodu táhli 
Husité od Richmburku přez Proseč, Mladočov, Desnou,
a když roku 1425 Litomyšle dobili, zmocnili se kostela 
i fary v Mladočově. Faráře katolického odtud vypudili. Od 
té doby nemáme žádné zprávy ani jeho nástupcích ani
o faře. Dle všeho asi byl potom kostel husitský. Zůstatek 
katolický, potom vyjma Jarošov a Zrnětín po 361 let totiž 
od roku 1425 až do roku 1786 pod farnost Dolno Újezd-
skou náležel. Do roku 1805 (pozn. při opisu: dle zápisu 
farní kroniky to bylo roku 1807) byl kostel v Mladočově 
jako lokalie pod zprávu fary v Dolním Újezdě. 

Za velikého požáru Litomyšle roku 1775 shořel také 
urbář a gruntovní knihy městského panství i s mapama 
poddaných obcí. Z té příčiny není možno vylíčit poměry 
v obci soustavně, nýbrž jen částečně. Po založení bis-
kupství v Litomyšli roku 1346, biskupu Janovi I. bylo 
přiděleno z klášterního jmění, louka pode vsi Desná (dnes 
Dubišarka), pastviska a jeden mlýn v téže vsi. 

Zemanství
V třináctém století změnily se poměry veřejné velmi 

podstatně. Stezka vojenských strážců již nepotřebovala
a ze strážců stali se zemané. Zdá se, že na Desné byli 
zemané čtyři.

Nejmenší byl na svobodném dvoře a zůstal dosud. Dnes 
jest to číslo 2 u Dvořáků. Toto zemanské sídlo nebo 
svobodství bylo vždy od roboty osvobozeno. 

Dále o zemanství píše P. Tomíček: K Hornímu Újezdu 
patřil také svobodný dvůr na Desné. Stará obec byla 
společenstvo všech v obci bydlících, k obraně jejich zájmu 
hospodářských a za stara k obraně vůbec. K obci patřil 
tudiž nemovitý majetek všech občanů, ať byl kdekoliv. Za 
Josefínského katastru a pozdějí vzali za základ obec 
katastrální, pozemky kolem obce, ať majitelé jejich bydleli 
kdekoliv. Tedy něco opačného než bylo dříve. Tím svobod-
ný dvůr zemana v Desné patřil k Újezdu Hornímu a teprve 
od roku 1799 byl vtělen do katastru Desenskýho. Dvůr ten 
byl k majiteli panství v poměru manském až do roku 1654.

pokračování příště
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Jak šijeme na Desné patchwork

Jak jsem již psala, že jsem kouzlu patchworku propadla 
já, musím říci, že patchwork uchvátil i ostatní švadlenky. 
Šijeme vždy v polovině měsíce a nyní jsme již měli 11. šicí 
dílnu. Každou dílnu se učíme novou techniku. Od 
základní techniky až po ty složitější vzory se z děvčat 
stávají pravé patchworkářky. 

Děvčata se naučila techniku srub, kaleidoskop, katedrá-
lové okna, flic-flac…..postupně si techniky vysvětlíme.

Srubový patchwork je jeden z těch skutečně nejstarších
a nejtradičnějších vzorů mezi patchworkovými vzory 
vůbec. V jeho středovém dílku je ukryta určitá symbolika – 
červený střed symbolizuje srdce, žlutý světlo domova. 
Jednotlivé proužky jsou skládány tak, že použité látky 
tvoří kontrast tmavších a světlejších odstínů, a to buď
v protilehlých rozích bloku nebo na protilehlých stranách. 
Původně byly bloky téměř vždy našívané na podklado-
vou látku. Později se sešitý blok podložil vatelínem

Alena Stráníková

a spodní látkou, proquiltujeme a začistí se použkem látky 
na ukončení ouiltu. Quiltováním zvýrazníme ty linie 
vzoru, u kterých chceme, aby z deky vystoupily. 

Slovníček pojmů, se kterými se v článku setkáte.
quilt /angl./ – deka, přikrývka
quiltovaní – neodmyslitelnou součástí patchworkového 

výrobku je prošívání, které jednak zajistí funkčnost
a trvanlivost výrobku, navíc dodá práci plastický dojem. 

Konečný vzhled quiltu je dán jak výběrem vzorů, tak 
barevnosti a v neposlední řadě právě quiltováním.

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

Strakov 22, 570 01 Litomyšl

Při předložení tohoto inzerátu od 15. 3. (zahájení prodeje)
 do 30. 4. 2016 na nákup našich výpěstků

SLEVA 10%

 
tel: 461 639 001         ars-skolkastrakov@centrum.cz          www.ars-vavrin.cz

VŘESOVIŠTNÍ A POPÍNAVÉ ROSTLINY, TRVALKY, TRAVINY 

OVOCNÉ STROMKY A KEŘE 

JAHODNÍKY, RŮŽE
JEHLIČNANY, LISTNATÉ STROMY, KEŘE, DŘEVINY na živé ploty

PO - PÁ  7:00 - 17:00
SO          8:00 - 11:30

     

JARO 2016

substráty, mulčovací kůra, hnojiva
 

28. 5. – 29. 5.    Penzion u Roušarů    Lubná u Poličky

Sobota 28. 5. 10 - 19hod          výtvarné kamenné prvky    prodej: bonsají

Neděle 29. 5.   8 - 17hod              ukázka tvarování  29.5. 9:30                     keramiky

                                                                                             

okrasných rostlin

                                                                                                     

literatury

          
vstupné 30 Kč děti do 15 let ZDARMA info: bkskalka@seznam.cz 

Naše milé dětičky, namáhejte hlavičky

Každé z velikonočních vajíček tu má
své dvojče - až na jedno.

Najdeš, které vajíčko je tu jen jednou?
Každou dvojici můžeš barevně ozdobit,

ale pozor, musí zůstat stejné!

1. 2.Který stín patří ke kuřátku?
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Cirkus Karneval

V sobotu 30. ledna se konal již tradiční dětský karneval 
pořádaný SDH Desná. V letošním roce se z technických 
důvodů přesunulo místo konání karnevalu z Podháje do 
kulturního domu v Horním Újezdě. Tato změna pro nás 
byla velmi pozitivní, a to nejen z kapacitních důvodů. Pro 
děti jsme měli připraven opravdu bohatý zábavný 
program na téma Cirkus. Tomu odpovídala i výzdoba sálu 
do podoby cirkusového šapitó. Na přivítanou si děti 
zaházely balóny s našimi klauny, poté si mohly vyzkoušet 
chození po laťkách, házení míčků do šaška a stavění 

Zimní příprava dospěláků

Většina mužů pochopila, že fyzická příprava je velice 
důležitá.

Od listopadu se zúčastňují pravidelných společných 
tréninků i samostatné činnosti ku prospěchu zvýšení své 
kondice, potažmo kondice celého týmu.

Věra Rosypalová

Martin Lipavský

Jakmile podmínky dovolí trénink na trávě, zapojíme do 
akce i mašinu, která je po generálce a dostala nové čerpa-
dlo.

Doufám, že první „ostrý” trénink proběhne co nejdříve, 
protože první soutěž okresní ligy se koná už 30. dubna 
2016.

pyramidy. Po krátké pauze následovaly další disciplíny, 
při nichž si děti zahrály na žongléry a pomohly nám 
dotvořit obrázek cirkusu. Na závěr jsme měli připravenou 
ještě hromadnou hru na lochnesku a taneček na hudbu 
naší klaunské kapely. Jako každý rok byly děti po splnění 
všech disciplín odměněny dárkovým balíčkem a vyhlásili 
jsme nejhezčí masky tématické, i mimo téma. Děkuji všem 
za pomoc při přípravách a průběhu karnevalu a těším se 
na příští rok.
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