VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NAŠI ČINNOST MŮŽETE PODPOŘIT NĚKOLIKA ZPŮSOBY >
1.
zakoupením našich propagačních a informačních materiálů (CD-ROMy, časopis Podesní,
pohlednice, výroční zprávy). Zakoupit je lze na některé z našich akcí či jakkoli jinak po
domluvě telefonem či e-mailem.
2.
pro obnovu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově byl zřízen speciální účet: Poštovní
spořitelna, č.ú. 198525477/0300
3.
peněžní dary na ostatní projekty lze poslat přímo na účet občanského sdružení: Česká
spořitelna a.s., č.ú. 1907639309/0800.
4.
finanční částku lze zaslat také prostřednictvím poštovní poukázky A na adresu občanského
sdružení a na stejné číslo účtu u České spořitelny nebo u Poštovní spořitelny.
5.
v případě zájmu rádi uzavřeme s dárci darovací nebo sponzorskou smlouvu, která se
může týkat peněžní částky, movitého či nemovitého daru (hodnotu daru možno odečíst
ze základu daně z příjmu fyzických osob).

Informace o prodeji a předplatném časopisu Podesní:
Cena za jedno číslo je 25,- Kč. Roční předplatné (2 čísla + poštovné a balné) je 70,- Kč. Časopis
je možné zakoupit na vybraných místech v údolí Desné nebo si jej předplatit na adrese: Mgr.
Richard Jašš, Maršíkovský mlýn, Maršíkov 67, 788 15 Velké Losiny (tel.: 603 710 220, e-mail:
Richardjass@seznam.cz).
Více také na adrese: http://vresovka.cz/podesni.php?cislo=4

Děkujeme Ladislavu Pelclovi (http://hosting.laddobar.cz/) za bezplatný pronájem serveru,
Karlu Beyrovi za pomoc při stavbě webových stránek, šumperské tiskárně Reprotisk s.r.o.
- Jiří Kotinský za vydání našich propagačních a informačních materiálů, Haně Součkové za
vedení účetnictví a všem, kteří nás podporují a kterým není lhostejná minulost a přítomnost
údolí, ve kterém žijí.

Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné je dobrovolné a nezávislé,
sdružuje členy na základě společného zájmu. Je právnickou osobou, vzniklou na základě
Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a od 10. listopadu 2003 je registrováno
u Ministerstva vnitra ČR. Svou činností chce přispívat k oživení kulturního i duchovního
dění v oblasti údolí Desné a obnovovat vazby vedoucí k historickým kořenům evropské
vzdělanosti a kultury.

Dobrý den,
dříve než Vám představíme rok 2006, rádi bychom poděkovali všem, díky kterým se v uplynulém roce podařilo mj. dokončit rekonstrukci kaple sv. Rocha v Petrově nad Desnou a projekt obnovy Pekařovské kaple vstoupil do své další fáze.
K velkým novinkám patří časopis Podesní, který mapuje historické, vlastivědné a kulturní
dění v údolí Desné od dávné historie až po současnost. V roce 2006 jsme vydali první dvě
čísla.
Těší nás také zájem veřejnosti o naši činnost, který se projevuje jednak nemalou návštěvnosti
našich akcí (Pekařovská a Svatohubertská pouť, Velikonoční jízda), ale také zájmem obyvatel,
obcí a firem v Podesní pravidelně přispívat na naši činnost. Bez zájmu také nezůstala výstava
o našem sdružení v Geschaderově domě v Šumperku pořádaná ve spolupráci se Sdružením
cestovního ruchu Jeseníky, Společností česko-německého porozumění a Městem Šumperk.
S nabídkou prezentovat naše projekty přišla také Městská knihovna v Šumperku, která
otevře výstavu o naší činnosti 29. března 2007.
Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení a těšíme se na setkání na některé z našich akcí
v roce 2007.
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29. 3. - 31. 5. - Výstava Podesní v Městské knihovně Šumperk / Výstava přiblíží minulost
a současnost oblasti Podesní, představí projekty našeho sdružení. Výtěžek ze sbírky
během výstavy a z dražby darovaných uměleckých výtvorů, která proběhne na závěr
výstavy, bude použit na pokračující opravy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově.
Doprovodné akce v prostorách knihovny:
18. 4. v 18,45 Karel Kocůrek: O oblasti Podesní (přednáška s promítáním diapozitivů)
16. 5. v 18,45 Richard Jašš: Památky Podesní (přednáška)
31. 5. v 16,30 Dražba uměleckých děl místních výtvarníků (Anežka Kovalová, Miroslav
Koval, Jindřich Štreit a Petr Válek)

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově >

8. 4. - Velikonoční jízda na kolech / Příjemné nedělní odpoledne strávené na kolech
při velikonoční projížďce údolím Desné. Začátek jízdy je v neděli 8. dubna v 11,00 před
rapotínským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Trasa bude rozdělena na úseky podle
náročnosti. Vhodné pro jednotlivce i rodiny s dětmi na kolech, koloběžkách či koních.
19.5. - Jarní setkání v pekařovské kapli / Koncert dětského souboru ZUŠ Šumperk
a Scholy Rapotín spojený s májovým požehnáním navazuje na tradici pekařovských koncertů. Po rapotínském kvartetu Gloria, pěveckém sboru Schola od
Svatého Jana Křtitele ze Šumperka a loučenském sboru Štěk, který vystoupil
v pekařovské kapli na adventním koncertě v loňském roce, si v květnu budete moci už v téměř opravené kapli poslechnout dětský soubor šumperské Základní umělecké školy
a rapotínské Scholy.
22. 6. - Vydání 3. čísla časopisu Podesní / Další číslo vlastivědného časopisu zachycující
historické, společenské, a kulturní okamžiky ze života v Podesní.
11. 8. - Pekařovská pouť / Již čtvrtá pouť do Pekařova je tradičním celodenním setkáním k příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie ve spolupráci s Obcí Jindřichov
a Římskokatolickou farností Velké Losiny. Jako každoročně nebude chybět Mše svatá,
divadelní představení, vystoupení místních folklorních souborů, ukázky lidových řemesel,
flašinetáři a občerstvení.
4. 11. 2007 - Svatohubertská pouť / K podobným setkáním patří také tato pouť organizovaná především rapotínskými, petrovskými a vikýřovickými myslivci a Římskokatolickou farností Rapotín. Během Mše svaté uslyšíte opět Svatohubertskou mši v podání místního pěveckého sboru a hudebníků.
prosinec 2007 - Adventní koncert / Adventní koncert v pekařovské kapli v podání pěveckého sboru z Podesní.
24. 12. - Vydání 4. čísla časopisu Podesní
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KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2007

--------------------------------------------------------------------záměr projektu: kompletní rekonstrukce kaple, která by poté měla sloužit příležitostným
mším a koncertům, v interiéru bude umístěna stálá expozice o rodině Kolbů, kteří v Pekařově vyráběli varhany a světově proslulé flašinety
stav: projekt vstupuje do třetí fáze, kdy se dokončují vnitřní stavební práce a připravují se
podklady pro vytvoření stálé expozice
začátek projektu: podzim 2003
předpokládaný termín dokončení: listopad 2009
cena projektu*: 1 400.000,zvláštní účet: Poštovní spořitelna, č.ú. 198525477 / 0300
projekt podpořili: Ford Motor Company (2004), program Dobročinného fondu Philip
Morris a Nadace Via (2005), program KDU – ČSL Dar lidovců neziskovkám, Město Bad
Hersfeld, Město Šumperk a Společnost česko-německého porozumění, organizace United
Games of Nation (2006), Obec Jindřichov (2003 – 2006)
poděkování: Františku Kašparovi - Výzkumný ústav včelařský s.r.o., Jaroslavu Lakomému
- pokrývačství, Václavu Mazánkovi - fa Ekomont, fa Matějíček – hromosvody, Obci
Jindřichov, organizaci UGN, pěveckému sboru Štěk, Schole od sv. Jana Křtitele, skautským
oddílům ze Šumperka a Prahy, SOŠ památkové péče Šumperk, Staviva BH, Vápence
Vitošov Ivo Bayerovi, Inge Cäsarové, Martině Černohousové, Miroslavu, Pavlu a Vojtěchu
Černohousovým, Karlu Čunderlemu, rodině Eckhardtové, farníkům z Rapotína a z Vel-kých
Losin, Mileně Filipové, manželům Götlicherovým, Stanislavu Hamplovi, Rosťovi Hanulíkovi,
Stanislavu Hoškovi, Petru Hrbkovi, rodině Kocůrků, Rudolfu Kolbovi, Jardovi Mrázkovi,
Bohuslavu Navrátilovi, obyvatelům Pekařova, Pavlu Palkovičovi, Ladislavu Peterkovi,
Josefu Pijáčkovi, Kristě Pospíšilové, Renatě Rusnákové, Aleši Rýznarovi, Pavlu Skýbovi,
Petru Suchomelovi, Petru Šebestovi, Pavlu Šťastnému, Vratislavu Šulovi, tesařům Vilému
Berkovi, Jaroslavu Kachtíkovi, Janu Mihovi a Petru Palouškovi, Ivo Vykydalovi, Štefanovi
Zsákovi a všem ostatním, kteří nás nápadně či nenápadně podporují morálně i finančně
--------------------------------------------------------------------Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova na přelomu
20. a 30. let 19. století. Roku 1890 byly do kaple umístěny varhany, které vyrobil varhanářský
mistr Franz Kolb, který v Pekařově založil světově proslulou dílnu na výrobu varhan a flašinetů Franz Kolb & Söhne Orgelbau - Anstalt Beckengrund Mähren (pekařovské varhany
byly v 50. letech minulého století převezeny do kostela v Komňátce, čímž se je podařilo
zachránit). Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby.
Po nuceném odchodu německých obyvatel v roce 1946 kaple přestala být využívaná.
Do konce 80. let byly na kapli provedeny dílčí opravy střechy, které zamezily zatékání
a kaple byla v relativně dobrém stavu. V 90. letech se její stav rapidně zhoršil. Poté co byla
kaple několikrát vykradena, začalo do ní zatékat a objevila se dřevomorka, plánovala Obec
Jindřichov, pod níž kaple katastrálně spadá, provést opravy, které by zabránily dalšímu
chátrání a vykrádání. Tyto plány ale na dlouhou dobu překazila ničivá povodeň v roce
1997, která z Jindřichova učinila jednu z nejpostiženějších obcí.
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Proto starostka obce Jindřichov přivítala náš záměr, který jsme předložili v létě 2003.
Součástí projektu bylo kapli opravit, v jejím interiéru vybudovat stálou expozici o varhanářské rodině Kolbů, vytvořit zde jedno ze zastavení na nově vznikající cyklistické stezce
a alespoň částečně obnovit život kaple formou poutí, koncertů, divadelních představení
a příležitostných bohoslužeb.
Ještě na konci roku 2003 proběhly přípravné práce - provizorní podepření stropu, vykácení
náletových dřevin, které bránily odvodnění a odvlhčení kaple. V roce 2004 došlo ke
zbourání starého krovu a během dubna a května 2005 byl vytvořen nový krov jako kopie
krovu původního. Metodou zabetonovaných předepnutých ocelových lan byla kaple
ztužena. Od srpna do listopadu pokračovaly práce také uvnitř kaple: byl demontován
oltář a odvezen do opravy, byly otlučeny vnitřní omítky a vybourána původní podlaha.
S ohledem na vyšší nadmořskou výšku a mimořádně tuhou zimu mohly být stavební
práce v roce 2006 zahájeny až na konci dubna. Během měsíce května pokrývačská firma
pana Jaroslava Lakomého dokončila kompletní pokrytí střechy eternitovými šablonami.
Při výměně krovu věžičky byly v plechové cibulce (v báni) objeveny poškozené pamětní
listiny z roku 1919. Dne 22. května 2006 byly do báně uloženy nové listiny spolu s dalšími
předměty dokumentujícími dnešní dobu.
Koncem května parta brigádníků za vydatné pomoci pana Pijáčka z Ostrožské Nové Vsi
dokončila v interiéru kaple odvoz původní zeminy z podlahy a provedla nový štěrkový
zásyp, která má zajistit odvětrávání obvodového zdiva a podlahy.
Během brigády mezinárodní studentské organizace United Games of Nations na přelomu května a června se podařilo odkrýt původní nástěnnou zaoltářní fresku z první
poloviny 19. století. Historická malba bude v následujících letech dle finančních možností
restaurována.
Koncem června byly započaty práce zajišťující odvodnění a odvětrání obvodového zdiva
kaple. Součástí těchto prací byla pokládka geotextilie systému kanalizace a drenáže
a štěrkové zásypy. Souběžně s odvodňovacím potrubím bylo položeno i uzemnění
hromosvodu.
V druhé polovině roku bylo dozděno štítové zdivo, nový dřevěný strop byl opatřen
rabicovým pletivem a bylo dokončeno vyspárování obvodového zdiva. Poté zedník pan
Ladislav Peterka s jediným pomocným dělníkem od září do poloviny prosince zhotovil
100 m2 omítek stropu, 220 m2 omítek stěn včetně 80 m2 sanačních a 100 m2 kamenné
a cihelné podlahy.
Kaple se pomalu stává stabilní součástí života Podesní, ze svého zanedbání a zapomnění
se probouzí do své nové religiózně - kulturní role. Jednak Pekařovskou poutí, ale také
pekařovskými koncerty, které budou v roce 2007 pokračovat květnovým vystoupením
dětského sboru ze Základní umělecké školy Šumperk a Scholy Rapotín a v závěru roku snad
již pravidelným adventním koncertem. Stejně tak se kaple stala významným zastavením
na nedaleké cyklostezce vedoucí z Velkých Losin.
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Kaple sv. Rocha v Petrově nad Desnou >
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V roce 2006 byla dokončena pokládka cihelné dlažby, venkovní a vnitřní malby a nátěry,
osazení okapních obrubníků a terénní úpravy v bezprostředním okolí kaple. Slavnostní
požehnání kaple P. Milanem Palkovičem proběhlo na svátek sv. Rocha dne 13. 8. 2006
za hojné účasti současných i původních obyvatel. Této důležité události se například
osobně zúčastnil pan Gustav Spiller.

Pískovcový kříž v Petrově nad Desnou >
* částka zahrnuje jak finanční prostředky zaplacené za stavební práce a materiál, ale i odhadnutou hodnotu práce dobrovolníků a darovaného materiálu

--------------------------------------------------------------------záměr projektu: kompletní rekonstrukce kaple, která je důležitým duchovním místem
a důležitou památkou pro současné i původní obyvatele
stav: dokončen
začátek projektu: duben 2005
termín dokončení: 13. 8. 2006
cena projektu*: 157.000,projekt podpořili: Nadace Občanského fóra (2004), Obec Sobotín (2005), pan Gustav
Spiller (2005 - 2006)
poděkování: Ekozis s.r.o., Kamenictví Křapa, Kamenictví Rutar, Karlu Čunderlemu,
Josefu Hinkelmannovi†, Richardu Jaššovi, Tomáši Nováčkovi, Ladislavu Peterkovi,
a všem ostatním, kteří nám pomáhali
--------------------------------------------------------------------Kaple byla postavena roku 1850 nedaleko bývalé (dnes již zbourané) petrovské rychty
v pozdně klasicistním stylu obdobně jako řada dalších staveb drobného lidového
stavitelství na Moravě. Kaple je zasvěcena sv. Rochu, ochránci proti moru a patronu obce
Petrov na Desnou. Stavba nebyla po roce 1946 pravidelně udržovaná a její stav se zhoršil
především po ničivé povodni v roce 1997. V roce 2004 jsme podali úspěšnou žádost o grant
Nadace Občanského fóra v programu Opomíjené památky 2004 a díky této počáteční
investici (50.000,- Kč ) jsme mohli na jaře 2005 zahájit celkovou rekonstrukci kaple.
Kaplička je důležitým duchovním bodem pro obyvatele Petrova nad Desnou a Sobotína,
o čemž vypovídá i to, že o vnitřní výzdobu a údržbu okolí se již dlouhou dobu místní
obyvatelé (např. pan Nováček) starali. Zájem o opravu ze strany Obce Sobotín, která
kapli vlastní, dlouho brzdily nevyjasněné vlastnické vztahy. Po zahájení rekonstrukce
projevili také zájem o záchranu kaple původní němečtí obyvatelé Petrova nad Desnou,
především pak pan Gustav Spiller z Pohlheimu, který poskytl na její obnovu finanční
dar 30.000,- Kč. Cenné je tedy právě toto setkání současných a původních obyvatel na
opravě kapličky, která je nebo byla spojena s jejich životy. Cílem opět nebyla a není
jen samotná renovace, ale oživení historie místa a navázaní na zapomenuté kořeny.
V roce 2005 zedník pan Tomáš Hájek, provedl se svými spolupracovníky odvlhčení
a odvětrání zdiva, osekání omítek a přípravu na pokládku nové krytiny. Na konci října
2005 zedničtí mistři pan Ladislav Peterka a Josef Hinkelmann dokončili venkovní
a vnitřní omítky a štukovou výzdobu stěn, osazení soklového pásku a vchodového
stupně. Souběžně provedl pan Lakomý klempířské a pokrývačské práce na střeše kaple.
V polovině listopadu byly stavební práce ukončeny a kaple byla zazimována.

--------------------------------------------------------------------záměr projektu: kompletní rekonstrukce památky, která podstatným způsobem patří do
života v obci Petrov nad Desnou a která je jedinou vzpomínku na zdejší vyhořelý kostel
Máří Magdadalény
stav: dokončen
začátek projektu: květen 2004
termín dokončení: 24. 5. 2005
cena projektu*: 66.000,projekt podpořili: Nadace Občanského fóra (2004), Obec Sobotín (2005)
poděkování: Miroslavu Baumovi - autodoprava, Ekozis s.r.o., Josefu Hodulovi, Janu Lexovi,
René Seifiedovi a všem, kteří neustále obnovují výzdobu
--------------------------------------------------------------------Kamenný kříž postavený donátorem Theodorem Hauckem v roce 1838 se nachází na
místě vstupu do dnes už neexistujícího kostela sv. Máří Magdaleny v Petrově nad Desnou
zbudovaného v roce 1519. Kříž zde stojí osamoceně poté, co kostel v roce 1904 vyhořel
a následně byl zbourán.
Kříž zhotovený z maletínského pískovce byl nejvíce poničen při vichřici 28. října 2002, kdy
došlo k poškození horní části s plastikou Ježíše Krista. Další výraznější závadou, kromě
přirozeného zvětrávání kamene, bylo také působení vlhkosti z podloží, které pronikalo
kamennou základovou deskou do patky kříže.
Stejně jako v případě kaple sv. Rocha byla žádost u Nadace Občanského fóra v programu
Opomíjené památky 2004 úspěšná (50.000,- Kč) a v květnu 2005 byla zahájena oprava
tohoto kamenického díla. O stav křížku projevil zájem majitel Obec Sobotín, obyvatelé
Rapotína a Petrova nad Desnou, kteří poskytli nejenom finanční dar (celkem 11.000,- Kč),
ale i stavební materiál. Ze zájmu obyvatel je patrné, že se jedná o důležitou památku,
která podstatným způsobem spoluvytváří jejich životní i duchovní prostředí.
Kříž byl vcelku demontován a po zhotovení nového betonového základu opětovně usazen
do stávající polohy. Jednotlivé kamenné díly křížku byly dále opraveny restaurátory Janem
Lexou a René Seifiedem z Olomouce, kteří mechanicky i chemicky kříž očistili, zafixovali
trhliny sponami, zrestaurovali a osadili horní kříž s plastikou. Práce na opravě křížku byly
tak z větší části ukončeny 24. května 2005.
Definitivní tečkou za zrestaurováním kříže bude provedení terénních úprav v okolí této
památky, což není možné časově upřesnit s ohledem na výstavbu kanalizace a následnou
opravu komunikace.
O tom, že památka je důležitou součástí života obyvatel, svědčí i fakt, že místní lidé
pravidelně obnovují květinovou výzdobu u kříže, ale i to, že poté, co došlo k poškození
památky vozidlem cisterny, byl křížek bezprostředně opraven za přispění chybujícího
řidiče i Obce Sobotín.
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Velikonoční jízda Podesním >

--------------------------------------------------------------------poděkování: Římskokatolické farnosti Rapotín, Rejchartice a Velké Losiny, Obci Sobotín,
Obci Velké Losiny, paní Laštovicové, rodině Palkovičové a všem, kteří oželeli nedělní oběd
a morálně nás podpořili svojí účastí
--------------------------------------------------------------------Tzv. Velikonoční jízdy (Osterreiten) se původně v Podesní konaly ve 20. a 30. letech 20. století
vždy na velikonoční neděli a kromě religiózního významu oslavy vítězství Ježíše Krista měly
po I. světové válce také náplň pietní. Jezdci na koních objížděli sakrální památky a pomníky
obětem I. světové války a vzdávali čest svým padlým příbuzným. My jsme této tradici
zachovali její duchovní rozměr a obrátili ji směrem k poznání našeho kraje, jeho historie
a současnosti. Především však byl změněn dopravní prostředek jezdců na jízdní kolo.
Na první obnovenou velikonoční jízdu 27. března 2005 vyrazilo od rapotínského kostela
asi 30 „jezdců“. Trasa vedla okolo sobotínského zámku ke zdejšímu farnímu kostelu sv.
Vavřince. Cesta pokračovala okolo pamětního kříže postaveného v roce 1935 u výročí
150 let založení osady Štětínov do Maršíkova ke kapli nejsv. Trojice na Fellbergu a k dřevěnému kostelu sv. Michaela. Odtud přes Loučnou a místní zámek „Vízmberk“ zpět okolo
Maršíkovského mlýna a tzv. Švédské kapličky k losinské faře, kde jízda končila.
Druhá velikonoční jízda 16. dubna 2006 čítala již 40 jezdců. Trasa vedla od rapotínského
kostela Nanebevzetí Panny Marie ke kříži u zaniklého petrovského kostela Máří Magdalény
a dále k nově zrekonstruované kapli sv. Rocha v Petrově. U obou památek vystoupil místní
historik Stanislav Hošek z Rapotína a porozprávěl stručně o jejich historii. Z Petrova se
trasa otočila zpět vedlejšími cestami přes Rapotín do Rejchartic se zastávkou u morového
hrobu. Po prohlídce historicky velmi zajímavého, i když zanedbaného rejchartického
kostela pokračovala skupinka těch nejzdatnějších směrem na Kopřivnou přes bývalou
osadu Štolnava zpět dolů do Losin. Z novinek, které se v průběhu jízdy osvědčily, uvádíme
především rozčlenění trasy dle náročnosti. Účastníci mohli plynule opouštět skupinu
dle stavu svých sil a vracet se zpět. Opět se účastnilo i několik starších jezdců. Nejstarší
účastnici letošních jízd bylo 67 let.
V dnešní době, kdy se z původně duchovních svátků stává komerční záležitost, je
Velikonoční jízda jedním z pokusů, jak nevšedním způsobem společně strávit sváteční
den. V tomto roce se jízda uskuteční 8. dubna 2007 a bude směrována tentokráte na
jih, do Vikýřovic, Nového Malína a přes Krásné zpět do Vikýřovic. Protože v minulosti
se Velikonoční jízdy jezdily především v koňském sedle, uvažujeme o možnosti vyzvat
k účasti i majitele těchto ušlechtilých zvířat.
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Pekařovská pouť >

--------------------------------------------------------------------poděkování: Bencopo s.r.o. - Ing. Vladimír Potěšil, Libuši Drtilové - Sdružení přátel folklóru,
Reprotisk s.r.o. - Jiří Kotínský, MŠ Sluníčko Petrov nad Desnou, Michalu Nátěstovi - Penzion
Pekařov, Obcím Jindřichov, Rapotín, Sobotín, Velké Losiny a Vikýřovice, Obchodu U Tondy v
Šumperku, Ivo Roháčovi - Organ Service, Římskokatolické farnosti Rapotín, Sobotín a Velké
Losiny, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, skautským střediskům Hiawatha z Prahy a
Rudy Knotka ze Šumperka, Miladě Sobkové - Dům dětí a mládeže Šumperk, Vlastivědnému
muzeu v Šumperku, ZŠ Velké Losiny; Magdaléně Borové, Tereze Marečkové, Michalu
Daleckému, Miloslavu Königovi, Štěpánu Páclovi; Inge Cësarové, Lidmile Černohousové a
jejím pomocnicím, Aleně Dlaskové, Stanislavu Hoškovi, rodině Malaskových, Bayerových
a obyvatelům Pekařova vůbec, Pavlu Nesetovi, Radvanu Páclovi, Erice Vosáhlové a všem
nejmenovaným, kteří přiložili ruku k dílu nebo přispěli do kostelní sbírky
--------------------------------------------------------------------Je velmi pravděpodobné (a některé prameny to dokonce naznačují), že se na svátek
Nanebevzetí Panny Marie poutě do Pekařova skutečně pořádaly, leč s jistotou nemůžeme
říci, že navazujeme na starší tradici. Ale příhodnější den bychom pro náš záměr pozvat
širokou veřejnost do zapomenutého kouta Jeseníků asi nenašli. Navíc se k tomuto datu
váže jiná událost z novodobé historie: 15. srpna 1946 se v Pekařově konala poslední
německá mše před odsunem původních obyvatel. Roku 2003, tedy po 57 letech poté jsme
v kapli uspořádali benefiční koncert, který symbolicky zahájil renovaci kaple.
O rok později, v neděli 14. srpna 2004, vyrazili poutníci z Rapotína do Pekařova. Na tuto
první Pekařovskou pouť navazovalo divadelní představení Pekařovské pašije 2004, trh
s ukázkami lidových řemesel a dětské soutěže. Pouť pak uzavírala slavnostní Mše svatá
sloužená v pekařovské kapli po 58 letech.
Na třetí Pekařovskou pouť vyrazili poutníci v 9 hodin od kostela sv. Jana Křtitele ve
Velkých Losinách a cestou okolo Chlumu a přes pekařovské louky dorazili před 11 hodinou
k pekařovské kapli. Poutníky a další návštěvníky, kteří do Pekařova přijeli autem nebo
autobusem, přivítali Erika Vosáhlová a Karel Kocůrek v tradičních předválečných krojích
Podesní. Podobně jako loni nechyběl na pouti kolbovský flašinet z Vlastivědného muzea
v Šumperku, který připomněl zdejší světově proslulou manufakturu na varhany a flašinety Franz Kolb & Söhne Orgelbau. Hudební ukázky byly doprovázeny zajímavými
informacemi o výrobě flašinetů v podání profesionálního stavitele a restaurátora varhan
a flašinetů pana Ivo Roháče.
Současně s programem u kaple probíhala v horní části osady Pekařov dětská pouť, ukázka
lidových řemesel a prodejní trh. Dále se zde po poledni barvitě představily soubory Senioři
Šumperk a Markovice Postřelmov s folklórním tancem a s živou hudbou. Na třetí hodinu
se návštěvníci přesunuli zpět ke kapli, kde proběhlo tradiční pekařovské představení
- tentokrát podle pohádky Karla Šiktance Svatojánský oheň, ve kterém zpívali a hráli
Magdalena Borová, Tereza Marečková, Michal Dalecký, Miloslav König a Štěpán Pácl. Pouť
uzavírala Mše svatá, sloužená P. Milanem Palkovičem tentokráte pod širým nebem.
Čtvrtá Pekařovská pouť se uskuteční opět v sobotu 11. srpna 2007.
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Svatohubertská pouť >

--------------------------------------------------------------------poděkování: Mysliveckému sdružení Rapotín, Mysliveckému sdružení Desná Petrov
- Vikýřovice, Obcím Sobotín, Velké Losiny a Vikýřovice, Římskokatolickým farnostím
v Rapotíně, Sobotíně a Velkých Losinách Rapotín, Karlu Kocůrkovi, Petru Kocůrkovi, Václavu
Mazánkovi a členům chrámového sboru Rapotín
--------------------------------------------------------------------Pouť, která se váže ke svátku svatého Huberta, patrona myslivosti, má v českých
zemích dlouhou tradici, především díky členům Řádu svatého Huberta. V údolí Desné
ji 5. listopadu už podruhé uspořádalo Myslivecké sdružení Desná Petrov - Vikýřovice ve
spolupráci s naším sdružením a Římskokatolickou farností Rapotín. Pouť je jedním ze
svátečních zastavení během roku, a to nejen pro příznivce myslivosti, jak ukázala hojná
účast široké veřejnosti při letošních oslavách. Díky nadšení členů mysliveckého sdružení
a výborné spolupráci s rapotínskou farností se z poutě stala oblíbená společenská
událost. Pouť tradičně začala Mší svatou v rapotínském kostele, která byla uvedena
hlasy borlice a průvodem, v jehož čele kráčeli členové Řádu sv. Huberta a za nimi nesli
myslivci na vyzdobených nosítkách hlavu jelena. Během celé bohoslužby troubili na lesní
rohy čtyři hornisté pod vedením Petra Kocůrka, který současně dirigoval zpěvy místního
chrámového sboru. Pro mnohé byla účast na svatohubertské mši nevšední zážitkem.
Druhá část oslav probíhala na nedalekém Zámečku ve Vikýřovicích. V jeho prostorách
byla instalována výstava mysliveckých trofejí, letos navíc doplněna fotografiemi zvěře
a jesenické přírody. Před zámečkem probíhaly ukázky výcviku loveckých psů, vábení jelenů
a práce vycvičených dravců.

Časopis Podesní >

--------------------------------------------------------------------poděkování: Bencopo s.r.o. - Ing. Vladimír Potěšil, Reprotisk s.r.o. - Jiří Kotinský, Kubíček
VHS s.r.o., Obec Velké Losiny, Obec Vikýřovice, Smíšené zboží Dana Hetmánková, Smíšené
zboží Horák - Jašš, Ruční papírna Velké Losiny a.s., Svazek obcí údolí Desné
--------------------------------------------------------------------V červnu roku 2006 spatřil světlo světa nový vlastivědný časopis s názvem „Podesní“.
Projekt časopisu věnovaného mikroregionu Podesní vznikl již před deseti lety. Reagoval
na nedostatek publikací a publikačního prostoru pro zajímavý a jedinečný region Podesní
v existujícím vlastivědném tisku. Tehdy ještě neuzrála doba pro vydávání nového periodika
tohoto typu – nebyla zde čtenářská poptávka a především se nepodařilo shromáždit
dostatečný počet kmenových autorů, kteří by časopis zásobovali příspěvky. Situace se
změnila v průběhu roku 2005, kdy se jaksi samovolně vytvořil základ autorského týmu
se členy Richardem Jaššem, Stanislavem Hoškem, Karlem Kocůrkem, Karlem Milošem
a Günterem Hujberem, ke kterým se postupně přidali Zdeněk Gába, Ivo Müller, Drahomír
Polách a také recenzenti Miloš Fňukal, Stanislav Řehák † a Frank Soural. Časopis neměl
ještě na počátku roku 2006 své jméno, ale postupně se uchytil pracovní název „Podesní“,
který již zůstal zachován. Titul byl upřednostněn především pro svoji „geografickou
výstižnost“ a historický základ, jedná se totiž o český překlad původním německým
obyvatelstvem běžně užívaného názvu Tesstal.
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Časopis se měl programově zabývat vlastivědou, historií, národopisem, ale také
přírodopisem a současnou kulturou oblasti spadající do horního a středního povodí řeky
Desné (německy Tess), tedy obcemi Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Vernířovice, Sobotín,
Rapotín a Vikýřovice se všemi jejich částmi. Tyto obce byly rozděleny mezi jednotlivé
autory. Časopis programově vycházel především ze dvou již existujících periodik, a to
z historické ročenky „Velké Losiny“, která vycházela ve Velkých Losinách od roku 1998
do roku 2004 (a fakticky zanikla se vznikem Podesní) a vlastivědného časopisu Severní
Morava, který je vydáván již od roku 1957 v Šumperku. Po vzoru Severní Moravy má také
vycházet dvakrát do roka. V průběhu první poloviny roku 2006 vzniklo deset příspěvků
převážně historických, které tvořily kostru prvního čísla. Grafiku obálky časopisu vytvořil
šumperský grafik Jakub Karman ve spolupráci s Richardem Jaššem. Po počátečních
problémech s financováním vyšlo první číslo “Podesní” díky přispění Obce Velké Losiny
a soukromých sponzorů, především z řad velkolosinských podnikatelů.
Časopis byl slavnostně představen při zahájení Velkolosinských svatojánských slavností
23. června 2006 a od počátku se setkával s překvapivým zájmem čtenářů. Poté co vyšly
příznivé recenze v regionálním i celorepublikovém tisku, byl časopis o sedmi stech
výtiscích téměř rozebrán. Příznivě byl přijat také experiment tzv. Kulturní revue, která
představovala prózu, poezii, ale i výtvarné umění několika místních autorů. Zájem o časopis typu „Podesní“ se projevil i v zájmu abonentů ze zahraničí (především z Německa,
ale i z Kanady), ale také z mnoha koutů severní Moravy. Ke druhému číslu, které vyšlo 26.
prosince 2006 již přistupovali prodejci, čtenáři i sponzoři jako ke staré známé a „hotové“
věci. S financováním již nebyly zásadní problémy. Hlavním sponzorem druhého čísla byl
Svazek obcí údolí Desné. Poté co byl časopis uveden do prodeje (750 ks) byl zcela rozebrán
a u dalších čísel bude nutno uvažovat o rozšíření vydání.
Podrobnosti o prodeji a předplatném viz zadní strana obálky.

Výstava „Desná - duše řeky“ >

--------------------------------------------------------------------poděkování: Městu Bad Hersfeld, Městu Šumperk, Společnosti česko - německého
porozumění, Lence Buřičové, Marii Kouřilové, Zdeňku Zerzáňovi - Sdružení cestovního
ruchu Jeseníky, Inge Cäsarové, Miroslavu Hufovi a Viktoru Prokůpkovi
--------------------------------------------------------------------Dne 16.8.2006 proběhla v prostorách Klášterního kostela a Geschaderova domu v Šumperku vernisáž výstavy „Desná - duše řeky“ za účasti hostů z partnerského města Bad
Hersfeld a pozvaných významných osobností údolí Desné. V průběhu vernisáže předseda
Společnosti česko - německého porozumění Karl Ernst Wiechrs předal občanskému
sdružení finanční dar Města Bad Hersfeld ve výši 1.000 Euro na opravy kaple Nanebevzetí
Panny Marie v Pekařově.
Vernisáž byla dále doplněna hudebním vystoupením manželů Kocůrkových, historickou
přednáškou Mgr. Richarda Jašše na téma historie Podesní, současně byl také předveden
původní lidový kroj údolí Desné. Výstava zachycovala převážně na fotografiích činnost
občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a Sdružení cestovního
ruchu - Jeseníky a vznikla díky podpoře Města Šumperka a Společnosti česko-německého
porozumění Šumperk.
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FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2006 (v Kč)

příjmy
členský příspěvek Obec Sobotín
členské příspěvky členů
dar KDU - ČSL
dar Obec Velké Losiny
dar Obec Jindřichov
dary fyzických a soukromých osob
dotace Obec Rapotín
dotace Obec Vikýřovice
nadační příspěvek z Dobročinného fondu
Philips Morris
tržby za vlastní produkty
úrok účet

15.000,4.200,30.000,15.000,50.000,66.251,15.000,15.000,133.000,3.066,451,-

příjmy celkem

346.968,-

nepeněžní příjmy (nezaúčtováno - dar materiálu)
dar Města Bad Hersfeld (nezaúčtováno - přímá platba)

57 519,30.000,-

náklady
spotřební materiál z toho:
časopis Podesní
Pekařovská pouť
Svatohubertská pouť
výstava „Desná - duše řeky“
Velikonoční jízda
vlastní činnost
opravy, údržba z toho:
kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově
kaple sv. Rocha v Petrově nad Desnou
pískovcový kříž v Petrově nad Desnou
mzdy

59 843,7 002,22 396,164,1 820,0,28 461,317 286,310 953,6 333,0,0,-

výdaje celkem

377 129,-

rozdíl příjmy - výdaje

- 30.161,-

účetní zůstatek za rok 2006
účetní zůstatek za rok 2005

- 31.661,+ 82.210,-

celkový zůstatek k 31.12. 2006

+ 52.049,-
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PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ
předsednictvo:
Ing. Martin Černohous - projektant (předseda)
Mgr. Karel Kocůrek - hudebník a pedagog (místopředseda)
Mgr. P. Milan Palkovič - farář ve Velkých Losinách (jednatel)
revizorka:
Mgr. Helena Kocůrková - hudebnice
členky a členové:
Ing. Karla Černohousová - projektantka, Ludmila Mazánková - účetní, Mgr. Adam Eckhardt,
PhD. - biochemik, Tomáš Hájek - zedník, Vít Koblížek - podnikatel, Mgr. Richard Jašš velkolosinský historik, Štěpán Pácl - student, Marcel Poisl - student, Antonín Rozsypal
- důchodce, RNDr. Radomír Strnad - učitel, Kamil Šlapal - dokumentarista, Sdružení
cestovního ruchu Jeseníky, Obec Sobotín

KONTAKT
adresa:
Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s.
Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny
telefon:
+420 583 248 333
e-mail:
udoli.desne@seznam.cz
web:
http://vresovka.cz
IČ:
26645165
bankovní spojení:
1. Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
č.ú. 1907639309/0800 (všeobecný účet)
BIC: GIBACZPP
IBAN: CZ62 0300 0000 0001 9852 5477
2. Poštovní spořitelna, pobočka Šumperk
č.ú. 198525477/0300 (kaple Pekařov)
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ62 0300 0000 0001 9852 5477
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

připravilo a vydalo: občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné v březnu 2007,
autoři fotografií a textů: členové o.s., grafický návrh: kbalážiková, www.krowka.net
náklad: 600 ks, tisk: Reprotisk s.r.o.
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