
Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné je dobrovolné a nezávislé, sdru-
žuje 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,

občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné se už tři roky snaží hledat možnosti, 
jak zachovat, co je z hlediska lidské paměti cenné a co se stalo z různých důvodů ohroženým nebo 
zapomenutým.
Přestože se sdružení z velké části orientuje na záchranu stavebních památek, přirozeně se okolo 
této činnosti nabalují projekty, jejichž smyslem je vytvořit prostor pro setkání lidí s lidmi ku příle-
žitosti svátků a událostí, které se týkají duchovního života v údolí Desné.
Tento vývoj zcela přesně dokládá dění okolo kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově. Její ob-
nova začala benefičním koncertem uspořádaným v samotné kapli, rok na to se zde už odehrála 
Mše svatá (po 58 letech!) spolu s poutí, která se každým rokem opakuje.
Rádi bychom Vás seznámili i s dalšími projekty, jejichž realizace se v roce 2005 přiblížila o kousek 
k cíli, a s tím, co nového plánujeme do dalších let.
Přeji inspirativní čtení a mnoho hezkých setkání!

Štěpán Pácl, člen o. s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné
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HŘBITOVNÍ KAPLE NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE V PEKAŘOVĚ >

Projekt byl podpořen společností Ford Motor Company v rámci programu Obnova životního pro-
středí a kulturního dědictví 2004 (50.000,-). V roce 2005 projekt podpořila Nadace Via z Dobro-
činného fondu Philip Morris v rámci programu 3 x 333 tisíc pro aktivní život obce (333.000,-). 
Projekt finančně podpořili a podporují původní a současní obyvatelé údolí Desné.
Pro pekařovskou kapli byl zřízen zvláštní účet, na který lze zasílat 
finanční podporu: 198525477/0300.

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovi-
ně 19. století. Dne 23. října 1824 byl podepsán tzv. revers, smlouva pekařovských obyvatel s 
olomouckou konzistoří, jež stanovila za jakých podmínek bude stavba kaple a její údržba fi-
nancována. Tato listina je dnes uložena na velkolosinském farním úřadě. Na přelomu 20. a 30. 
let byla kaple dostavěna a roku 1890 byly do kaple umístěny varhany vyrobené pekařovským 
varhanářským mistrem Franzem Kolbem, který v Pekařově založil světově proslulou dílnu na 
výrobu varhan a flašinetů Franz Kolb & Söhne Orgelbau - Anstalt Beckengrund Mähren. (Peka-
řovské varhany byly v 50. letech minulého století převezeny do kostela v Komňátkách, čímž se je 
podařilo zachránit.) Kromě pravidelných mší se v kapli odehrávaly pohřby a svatby.
Po nuceném odchodu německých obyvatel v roce 1946 kaple přestala být využívaná. Obec po-
tkal osud společný mnoha vesnicím v českém pohraničí – opuštěná obydlí se nepodařilo znovu 
osídlit a velká část budov byla koncem 50. let srovnána se zemí. Zůstalo jen několik domů, které 
dnes slouží k rekreačním účelům. Naštěstí kaple demolici unikla.
Nezájem, který kapli chránil dlouhou dobu před rabováním, se jí stal osudným po roce 1989. 
Přestože do počátku 90. let byly provedeny pouze dílčí opravy střechy kaple, nebyl její celkový 
stav ještě havarijní. Během 90. let nastal rychlý obrat – do kaple začalo zatékat, objevila se dře-
vomorka a téměř celý interiér byl postupně vykraden.
Projekt obnovy kaple jsme zahájili na podzim 2003 spolu s obcí Jindřichov, vlastníkem kaple. 
Cílem projektu je kompletní rekonstrukce kaple a vytvoření stálé expozice o životě obyvatel v 
Pekařově a o místní varhanářské firmě Franze Kolba a jeho synů. Současně s tím by se měly v 
kapli konat příležitostné mše svaté a další setkání jako benefiční koncerty nebo divadelní před-
stavení. Mezi takové akce už patří tradiční Pekařovská pouť.
Koncem roku 2004 došlo ke zbourání starého krovu a zhotovení stropu, který posloužil jako pro-
vizorní zastřešení přes zimu. Během dubna a května 2005 skupina dobrovolníků a tesařských 
mistrů pod vedením pana Jaroslava Kachtíka postavila nový krov jako kopii krovu původního. 
Kaple byla ztužena ocelovými lany panem Josefem Pijáčkem z Ostrožské Nové Vsi, který veškerý 
materiál dodal zdarma a svou práci provedl bez nároku na mzdu. Parta brigádníků v čele s pa-
nem Štefanem Zsákem provedla za pomoci skautských oddílů z Šumperka a Prahy další staveb-
ní práce v interiéru a exteriéru kaple: byl demontován oltář a odvezen do opravy, byly otlučeny 
vnitřní omítky a vybourána původní podlaha.
Během prací došlo k několika zajímavým objevům a zjištěním. Na stěně za oltářem byla naleze-
na starší malba, kterou jsme se rozhodli nechat v následujících letech restaurovat. Dále byly při 
výkopových pracích v okolí sakristie objeveny staré litinové náhrobky a orlice, která byla původ-

ně umístěna na nedalekém památníku pekařovským obyvatelům padlým za 1. světové války.
Díky zkušenostem a znalostem pana Pijáčka se podařily zjistit další zajímavosti: například za-
zděný vchod vedoucí z kostela přímo na místní hřbitov a zazděné venkovní schodiště u hlavního 
vstupu vedoucí na kůr. Pan Pijáček také vyslovil hypotézu, že půlkruhovitá sakristie z boku kaple 
nemusí být přístavkem ke kapli, ale naopak že kaple byla přistavena k sakristii.
V roce 2006 bychom chtěli dokončit střechu kaple (pokrytí použitými eternitovými šablonami, 
které jsme získali za cenu jejich demontáže), vnitřní a vnější stavební úpravy (klempířské a po-
krývačské práce, osazení nových oken a dveří, zhotovení vnitřních omítek, kompletní odvodnění 
a odvětrání obvodových stěn, položení kamenné dlažby a úpravy okolí kaple).

„Podařilo se nám dát dohromady 500 tisíc korun na rekonstrukci. Získali jsme grant na 333 tisíc 
z Dobročinného fondu Philip Morris ČR. Podmínkou však bylo, že musí přispět i další subjekty. 
Obec Jindřichov, pod kterou Pekařov spadá, přispěla 100 tisíci korunami a zbytek přidáme my 
jako občanské sdružení,“ řekl Právu člen sdružení Martin Černohous. Obnova pekařovské kaple 
uspěla v konkurenci dalších 90 projektů z celé republiky. Dobročinný fond každoročně rozdává 
peníze pouze třem neziskovým subjektům. „Program 3x333 tisíc pro aktivní život obce je určen 
nevládním neziskovým organizacím, které usilují o zlepšení fyzického a kulturního prostředí 
měst či obcí. Chce podpořit společné aktivity místních občanů, které budou sloužit například k 
oživení tradic,“ uvedla Markéta Hlavicová z Dobročinného fondu.
(Bára Haušková, Právo, 19. 9. 2005 )

poděkování:
Dobročinnému fondu Philip Morris ČR a Nadaci VIA, Petru Hrbkovi – Vápenka Vitošov, Františ-
ku Kašparovi - Výzkumný ústav včelařský s.r.o., Jaroslavu Lakomému – pokrývačství, Václavu 
Mazánkovi - fa Ekomont, Obci Jindřichov, Sboru dobrovolných hasičů Jindřichov, skautským 
oddílům ze Šumperka a Prahy, SOŠ památkové péče Šumperk, Stavima s.r.o
Inge Cäsarové, Vojtěchu Černohousovi, Karlu Čunderlemu, farníkům z Rapotína a z Velkých Lo-
sin, Mileně Filipové, Tomáši Hájkovi, Stanislavu Hamplovi, Rosťovi Hanulíkovi, rodině Kocůrků, 
Bohuslavu Navrátilovi, obyvatelům Pekařova, Josefu Pijáčkovi, rodině Šťastných, tesařům Vi-
lému Berkovi, Jaroslavu Kachtíkovi, Janu Mihovi a Petru Palouškovi, Štefanovi Zsákovi a spol., 
dobrovolným brigádníkům a všem dalším, kteří nezištnou pomocí přispěli k dílu

KAPLE SV. ROCHA 
V PETROVĚ NAD DESNOU >

Kaple byla postavena roku 1850 v pozdně klasicistním stylu obdobně jako řada dalších staveb 
drobného lidového stavitelství v Čechách a na Moravě a je zasvěcena sv. Rochu, tedy ochránci 
proti moru a patronu obce Petrov na Desnou. Kaple nebyla delší dobu pravidelně udržovaná 
a v roce 2004 se nacházela ve špatném stavebně-technickém stavu (podíl na tom měly také 
povodně z roku 1997). Tehdy 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 
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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 brz-
dil nedostatek peněz. Po zahájení rekonstrukce o záchranu kaple projevili také zájem 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 tedy 
opět nebyla a není jen samotná renovace, ale oživení historie místa a navázaní na zapomenuté 
kořeny.
V květnu 2005 pan Tomáš Hájek, zedník a člen sdružení, zpracoval zdarma projektovou doku-
mentaci a rozpočet na opravu kaple. Do začátku června provedl se svými spolupracovníky od-
vlhčení a odvětrání zdiva, osekání omítek a přípravu na pokládku nové krytiny. 
Na konci října zedničtí mistři pan Ladislav Peterka a Josef Hinkelmann dokončili venkovní a 
vnitřní omítky a štukovou výzdobu stěn, osazení soklového pásku a vchodového stupně. Sou-
běžně provedl pan Lakomý klempířské a pokrývačské práce na střeše kaple. V polovině listopadu 
byly stavební práce ukončeny a kaple byla zazimována. 
V roce 2006 zbývá dokončit pokládku cihelné dlažby, venkovní a vnitřní výmalbu, osazení okap-
ních obrubníků a terénní úpravy v bezprostředním okolí kaple. Slavnostní znovu vysvěcení kap-
le proběhne na svátek sv. Rocha dne 13. 8. 2006. 

poděkování:
Kamenictví Křapa, Kamenictví Rutar, Kamenictví Sula, Jaroslavu Lakomému – pokrývačství, 
Nadaci Občanského fóra, Obci Sobotín, Ivaně Reichlové – fasádní studio
Petru Černohousovi, Vojtěchu Černohousovi, Karlu Čunderlemu, Tomáši Hájkovi, Josefu Hin-
kelmannovi, Richardu Jaššovi, Tomáši Nováčkovi, Ladislavu Peterkovi, Gustavu Spillerovi, Emí-
lii Vosáhlové, Petru Žáčkovi, Štefanovi Zsákov a spol. a všem, kteří nám pomáhali

PÍSKOVCOVÝ KŘÍŽ 
V PETROVĚ NAD DESNOU >

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 zbudované-
ho v roce 1519. Kříž zde stojí osamoceně poté, co kostel v roce 1904 vyhořel.
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 základo-
vou deskou do patky kříže.
Stejně jako v případě kaple sv. Rocha byla žádost u Nadace Občanského fóra v programu Opo-
míjené památky 2004 úspěšná (50.000,- Kč) a v květnu 2005 byla zahájena oprava tohoto ka-
menického 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 stavbičku, která podstatným způsobem 
spoluvytváří jejich životní i duchovní prostředí.
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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 spo-
nami, 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 památ-
ky, což je s ohledem na výstavbu kanalizace v Petrově nad Desnou naplánováno na druhou 
polovinu roku 2006.

poděkování:
Miroslavu Baumovi - autodoprava, Nadaci Občanského fóra, Obci Sobotín, Františku Hejlovi 
– Lékařský dům Rapotín
Petru Černohousovi, Miroslavu Černohousovi, Karlu Čunderlemu, Tomáši Hájkovi, Josefu 
Hodulovi, Petru Žáčkovi a všem dalším, kteří nám nezištně pomáhali

OBNOVENÁ VELIKONOČNÍ 
JÍZDA V PODESNÍ >

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 také 
náplň pietní. Jezdci na koních objížděli sakrální památky, ale také pomníky obětem I. světové 
války a vzdávali čest a úctu svým padlým. My jsme této obnovené 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 k nedalekému petrovskému kříži a kapli sv. Rocha, poté okolo sobotínské-
ho 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.
Chtěli jsme i tady nepatrně oživit historii některých míst a proto při zastaveních u jednotlivých 
památek seznamovali členové sdružení Karel Kocůrek a Richard Jašš jezdce s historií místa a 
také se zajímavostmi z dějin železářství, mineralogie a těžby nerostného bohatství v Podesní. 
Z asi dvaceti jezdců, kteří nakonec dojeli až do cíle, absolvovala jedna účastnice celou trasu na 
koloběžce.
V dnešní době, kdy se z původně duchovních svátků stávají komerční záležitosti, je Velikonoční 
jízda jedním z pokusů, jak nevšedním způsobem společně strávit sváteční den. V tomto roce se 
jízda uskuteční 16. dubna 2006.

PEKAŘOVSKÁ POUŤ >

Je velmi pravděpodobné (a některé prameny to dokonce naznačují), že se na svátek Nanebevze-
tí Panny Marie (15. srpna) poutě do Pekařova skutečně pořádaly, leč s jistotou nemůžeme říci, 
že navazujeme na starší tradici. Ale příhodnější den bychom pro náš záměr pozvat širokou ve-
řejnost do zapomenutého kouta Jeseníků, společně strávit sváteční den kulturním programem 
pod širým nebem a Mší svatou 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 Pe-
kařovské pašije 2004, trh s ukázkami lidových řemesel a dětské soutěže. Pouť pak uzavírala 
slavnostní Mše svatá sloužená v pekařovské kapli po 58 letech.
V sobotu 13. srpna 2005 se konala druhá pouť k Nanebevzaté Panně Marii do Pekařova. Ces-
ta poutníků vedla opět od rapotínského kostela přes Velké Losiny. Pouť doprovázel historický 
výklad pana Stanislava Hoška z Rapotína o sakrálních památkách, okolo kterých pouť vedla, a 
cestou přes pole a lesy mezi vrchy Chlumek a Chlum hovořil Karel Kocůrek z Rapotína o nejrůz-
nějších léčivých bylinách, které byly k vidění.
Mezitím v Pekařově již od desíti hodin probíhal kulturní program: taneční vystoupení opavské 
skupiny Vrtek a souboru Senioři Šumperk, jarmark historických řemesel, dětská pouť a tradiční 
pekařovské divadelní představení – staroanglická moralita Svolání Kohokoli. Součástí kulturní 
produkce poutních slavností byla také prezentace dvou originálních flašinetů, vyrobených na 
počátku století místní varhanářskou firmou Franz Kolb & Söhne Orgelbau a zapůjčených Vlas-
tivědným muzeem v Šumperku.
V interiéru kaple byl promítán dokument Dva týdny v ráji o předešlém divadelním představení 
Pekařovské pašije 2004, který vytvořil filmař a člen sdružení Kamil Šlapal. Uvnitř i v okolí kaple 
byla výstava starých i novějších fotografií pekařovské kaple a dětské práce z výtvarné soutěže 
Lidé v horách. Pouť opět uzavírala slavnostní bohoslužba. V tomto roce se pouť uskuteční 12. 
srpna 2006.

poděkování:
Domu dětí a mládeže Šumperk, Domu kultury s.r.o., Libuši Drtilové – Sdružení přátel folklóru, 
MŠ Sluníčko Petrov nad Desnou, Michalu Nátěstovi – Penzion Pekařov, Obchodu U Tondy v 
Šumperku, obcím Jindřichov, Rapotín, Sobotín, Velké Losiny a Vikýřovice, Sboru dobrovolných 
hasičů Jindřichov, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, TOI-TOI - sanitární systémy, Vlastivěd-
nému muzeu v Šumperku, 56. skautskému středisku Hiawatha
Magdaléně Borové, Tereze Marečkové, Miloslavu Königovi, Pavlu Nesetovi, Štěpánu Páclovi; 
Inge Cäsarové, Lidmile Černohousové, farníkům z Velkých Losin a z Rapotína, Janě Hejtmánko-
vé, Stanislavu Hoškovi, rodině Malaskových, Bayerových a obyvatelům Pekařova vůbec, Rad-
vanu Páclovi, Petru Šebestovi, Lence a Tereze Tretiagovým, Erice Vosáhlové, Ivo Vykydalovi a 
všem nejmenovaným, kteří přiložili ruku k dílu nebo přispěli do kostelní sbírky
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FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2005 >

účetní zůstatek za rok 2005   
účetní zůstatek za rok 2004   

celkový zůstatek k 31.12.2005 

spotřební materiál     
z toho:
Pekařovská pouť    
výtvarná soutěž „Lidé v horách“  
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  

náklady (v Kč)

výdaje celkem    

82.326,-

35.347,-
21.591,-
25.388,-

509.922,-

319.661,-
130.261,-

60.000,-

0,-

592.248,-

nadační příspěvek z Dobročinného fondu Philips Morris
grant Města Šumperka
dar Obec Velké Losiny
dar Obec Jindřichov    
neinvestiční dotace Obec Rapotín
neinvestiční dotace Obec Vikýřovice  
dary soukromých osob 
tržby za vlastní produkty 
členský příspěvek Obec Sobotín  
členské příspěvky  
úrok účet

příjmy (v Kč)

příjmy celkem    

200.000,-
5.000,-

20.000,-
51.722,-
15.000,-

9.000,-
58.583,-

1.800,-
15.000,-

7.600,-
565,-

384.270,-

-207.978,-
+290.375,-

SVATOHUBERTSKÁ POUŤ >

Podobným projektem jako Pekařovská pouť je Pouť svatohubertská. Jejím cílem je opět vytvořit 
prostor pro setkání obyvatel ku příležitosti svátku, který se týká duchovního života obyvatel 
údolí. Pouť jsme uspořádali 6. listopadu společně s Římskokatolickou farností Rapotín, Mysli-
veckým sdružením Rapotín, Mysliveckým sdružením Desná Petrov, Vikýřovice. 
Pouť začala před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně, kde zazněly myslivecké halali 
na lesní rohy a borlice v podání rapotínských hornistů. Na začátku slavnosti Otec Pavel Bartoš, 
jeden ze členů mezinárodního Řádu svatého Huberta, přednesl proslov o významu tohoto svát-
ku. Slavnostní mši svatou, Hubertovu mši, v provedení chrámového sboru Rapotín si vyslechli 
posluchači v naprosto zaplněném rapotínském kostele. Sbor dirigoval Petr Kocůrek a doprová-
zeli jej hornisté Karel Kocůrek, Martin Damborský a Zdeněk Viliš. Mši svatou celebroval P. Milan 
Palkovič.
Pouť odpoledne pokračovala na Zámečku ve Vikýřovicích. Zde mohli všichni zhlédnout výcvik 
loveckých psů a výstavu trofejí, obdivovat výrobky uměleckých nožířů, řezbářů a brašnářů či se 
občerstvit medovinou a zvěřinovým gulášem. Letos se bude svatohubertské setkání opakovat 
5. listopadu 2006.

poděkování:
Římskokatolické farnosti Rapotín, MS Rapotín, MS Desná Petrov, Vikýřovice a obci Vikýřovice
Karlu Kocůrkovi, Petru Kocůrkovi, Václavu Mazánkovi a členům chrámového sboru Rapotín

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „LIDÉ V HORÁCH“ >

V roce 2004 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž s názvem Známe památky ve svém okolí? Tato 
soutěž pro základní školy měla motivovat nejmladší obyvatele údolí Desné, aby zmapovali své 
okolí a podali o tom zprávu výtvarnou formou. Sešlo se více jak 60 obrázků, které jsme vystavili 
a ohodnotili nejlepší z nich na zámku ve Velkých Losinách.
V roce 2005 jsme soutěž zopakovali, tentokrát s názvem a tématem Lidé v horách. Byl to pokus 
o to, jak se skrze výtvarné práce podívat očima dětí na život v podhorské oblasti. Sešlo se opět 
mnoho pěkných obrázků, které jsme vystavili na konci května v Rytířském sále Vlastivědného 
muzea v Šumperku.

poděkování:
studentkám Akademie J. A. Komenského, Bukovickému krámku, Magdě a Tomáši Gieslovým 
– KRÁMEK, Knihkupectví Duha, Janě Kuttlerové – Květinka Rapotín, kvartetu Gloria, Městu 
Šumperk, obcím Rapotín, Sobotín, Velké Losiny a Vikýřovice, Olšanským papírnám - závod 
Jindřichov, Olšanským papírnám - ruční papírna Velké Losiny, Paulline, hudební skupině Siux, 
Regionálnímu a městskému informačnímu centru v Šumperku, Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky, Taneční skupině Tornádo, Vlastivědnému muzeu v Šumperku a Zdeňce Zendulkové 
– Cukrárna Karamel
Zdeňce Riedlové, Blance Sanetříkové, Miladě Sobkové, Miroslavu Kopalovi a Güntru Hujberovi

+ 82.397,-
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NAŠI ČINNOST MŮŽETE PODPOŘIT 
NĚKOLIKA ZPŮSOBY >

1.
Zakoupením našich propagačních a informačních materiálů (CD-ROMy, časopis Podesní, po-
hlednice, 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: č.ú. 198525477/
0300.

3.
Peněžní dary na ostatní projekty lze poslat přímo na účet občanského sdružení: č.ú. 1907639309/
0800. Přejete-li si specifikovat účel, ke kterému má být Váš dar využit, zvolte dle toho variabilní 
symbol: 01 pro obnovu zapomenutých, cenných staveb (petrovský kříž, kaple sv. Rocha, příprava 
nových projektů); 02 pro podporu církevně-společenských akcí (Velikonoční jízda, Pekařovská a 
Svatohubertská pouť); 03 pro vydávání časopisu Podesní; 04 pro vlastní provoz sdružení (nákup 
kancelářského materiálu, tisk, kopírování).

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. Pro specifikaci 
účelu využijte výše napsané nabídky variabilních symbolů.

5.
V případě zájmu rádi uzavřeme s dárci darovací nebo sponzorskou smlouvu, která se může tý-
kat peněžní částky, movitého či nemovitého daru.
Pro bližší informace či případnou domluvu kontaktujte prosím předsedu sdružení Martina Čer-
nohouse (tel.: 583 242 258, e-mail: 50.r@wo.cz, Rapotín 260, 788 14).

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

  výroční zpráva za rok 2005  |  PODPORA  |  13
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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)

revizor:

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 

CO NÁS ČEKÁ >

V době, kdy se Vám dostává naše výroční zpráva do rukou, už víme, které projekty se podařilo 
alespoň částečně dokončit: podařilo se dodělat střechu pekařovské kaple, čímž končí první fáze 
renovace, která měla kapli uchránit před dalším chátráním. Úspěšně byla zopakována Veliko-
noční jízda a můžeme se těšit na její jarní pokračování v roce 2007. Bezprostředně před námi 
je třetí Pekařovská pouť, po které bude následovat Svatohubertská pouť. V létě 2006 bude také 
slavnostně vysvěcena kaple sv. Rocha v Petrově na Desnou.
V polovině roku 2006 bylo zahájeno vydávání vlastivědného časopisu Podesní, u jehož zrodu 
stojí občanské sdružení a především pak jeho člen Richard Jašš. Časopis, který bude pravidelně 
vycházet dvakrát ročně v červenci a prosinci, chce mapovat kulturní, historické a duchovní dění 
v údolí Desné. Navazuje  tak na silnou tradici předválečných regionálních periodik, díky kterým 
se dochovalo mnoho zpráv o životě v údolí.
Důležitým signálem je skutečnost, že se začínají ozývat sami obyvatelé Podesní s náměty na 
nové projekty – mezi takové patří obnova Anenské studánky nedaleko Petrova nad Desnou. Pak-
liže se nám podaří najít lidské a finanční zdroje, zahájíme projekt obnovy tohoto místa (oprava 
samotné studánky a úprava okolí, oživení poutního místa a jeho zanesení do turistických map). 
Doufáme, že nejenom naším velkým snem je obnovení vyhořelé poutní kaple na Vřesové stu-
dánce, místa, které je dodnes důležitým duchovním místem nejen pro obyvatele Podesní. Obec 
Loučná nad Desnou, garant projektu obnovy kaple, nechala zpracovat projektovou dokumen-
taci pro stavební povolení, na základě níž bylo zahájeno předběžné jednání s dotčenými orgány 
státní správy (CHKO Jeseníky, ministerstva ČR atp.). Záměrem občanského sdružení je nejenom 
pomoci obci vybudovat kapli v původní podobě, ale i napomoci výstavbě poutního domu, který 
by nahradil ještě v 80. letech minulého století zde stojící horskou chatu. Vše je zatím v naděj-
ných začátcích, ale nepředbíhejme událostem. Snad více v příští výroční zprávě.

kalendář událostí na rok 2006 a 2007:

• 16. 4. 2006 a 8. 4. 2007 
obnovená Velikonoční jízda Podesním na kolech
• 12. 8. 2006 a 11. 8. 2007 
Pekařovská pouť (putování z Velkých Losin, trh, taneční a divadelní představení)
• 26. 8. a 9. 9. 2006, 25.8. a 8.9. 2007 
tradiční pouť na Vřesovou studánku se slavnostní Mší svatou
• 5.11. 2006 a 4.11. 2007 
Svatohubertská pouť se slavnostní Hubertovou mší v kostele v Rapotíně pokračující na Zámeč-
ku ve Vikýřovicích.
• prosinec 2006 
vánoční mše svatá v pekařovské kapli
• prosinec 2006, červenec 2007
2. a 3. číslo vlastivědného časopisu „Podesní“
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KONTAKT >

adresa: 
Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s. 
Bukovická 58
788 15 Velké Losiny 
Czech Republic

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: GIBACZPX
IBAN: CZ63 0800 0000 0019 0763 9309

2. Poštovní spořitelna, pobočka Šumperk
č.ú. 198525477/0300 (kaple Pekařov)
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ62 0300 0000 0001 9852 5477

vydalo: občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné v srpnu 2006
náklad: 500 ks 
tisk: Reprotisk s.r.o.
design: kbalazikova, www.krowka.net
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