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Dík za p kné zážitky

V posledních prázdninových dnech zval obecní ú ad
spolu s hasi i na sout ž O pohár starostky obce Desná a na
desenské posvícenské dozvuky.

V Desné je velmi mladý sbor dobrovolných hasi  ve
srovnání se sto a víceletými sbory v okolí, ale p esto je
jeden z nejaktivn jších a nejlepších na okrese Svitavy.
Mnozí namítnete, že to není již ta hasi ina jak bývala.
Máte pravdu, ale musíme si uv domit, že díky novým
p edpis m z dílny našich zákonodárc  jsou dobrovolní
hasi i rozškatulkováni do výjezdových jednotek r zných
t íd, kde záleží na po tu obyvatel dané obce. To znamená,
že obec velikosti naší nem že být za azena lépe než
VPO V. Proto se zásah  zú ast ujeme jen sporadicky.

innost našeho sboru, který ítá p es stovku len , se
zam ila na výchovu svých nástupc  z ad d tí a mládeže
formou získávání znalostí v sout žích hry Plamen. Na 
Desné s mládeží pracujeme, dá se íci nep etržit , od roku
1957, kdy naši chlapci, pod vedením pana u itele Vostr i-
la, byli p eborníky pardubické župy. Na tradici minulých
let navázaly v letošním roce, kdy mladší d ti vyhrály
okresní kolo a starší skon ily na velmi p kném t etím
míst . V roce 1998 znovu vzk ísily svou innost
v požárním sportu naše ženy a v roce 2000 na úsp chy
svých otc navázali naši mladí. Od této doby pravideln

svádíme boje o vít zství v okresním kole a v posledních
letech se zú ast ujeme p eboru kraje v obou kategoriích.
Víceletá práce p inesla kone n  ovoce. V letošním roce,
poprvé v historii sboru, vyhráli muži i ženy okresní kolo.
Jako posily vít zného družstva Pardubického kraje
v t chto dnech (16. – 18. 9. 2005) jedou na mistrovství
republiky. Úsp šn  se zú ast ují také závodu eského
poháru, který za íná v Jablonci, pokra uje p es Ostravu,
Moravský Beroun, Kvasiny a kon í v Borovanech u Plzn .
Krom  toho se zú ast ují r zných pohár , které jsou
v rámci ligy Svitavska dobrou pr pravou v požárních úto-
cích, což je ur it  užite né p i zásazích výjezdových jed-
notek. Také naše obec a místní SDH se zapojily do seriál
sout ží této ligy. Proto jsme uspo ádali pod záštitou sta-
rostky a zastupitelstva obce pohárovou sout ž. Díky ob -
tavosti n kolika nadšenc  z ad obecního zastupitelstva a
SDH se naše h išt  prom nilo v p íjemný areál se zázemím
pro sout žící a p knou sout žní plochou. Bohaté ceny, pro
každé ze 17 sout žících družstev, v novali sponzo i. Že-
nám se moc neda ilo. Zato muži p edvedli sv j excelentní
útok. asem 20,12 se stali vít zi a tak putovní pohár (viz
foto) v hodnot  n kolika tisícovek, který v noval nejme-
novaný sponzor, z stal doma na Desné. Škoda jen, že je
nep išlo povzbudit, anebo se jen podívat více divák , jak
místních tak i z okolí, protože se bylo na  dívat. Vid t
v akci vít ze letošní olympiády z Varaždinu Honzu Loren-
ce, nebo vít ze Pardubického kraje muže ze Širokého
Dolu, nebo dorostenky z Kamence, které s naší Zuzkou na
mistrovství

Jana Flídrová bravurn  zvládla rozd lova
pokra ování na str. 6



Informace obecního ú adu

Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 17. 8. 2005 mimo jiné projednalo a schválilo:
- rozpo tové opat ení . 81 - neinvesti ní dotace z rozpo tu Pardubického kraje na po ízení

výpo etní techniky ve výši 31 570,- K
- rozpo tové opat ení . 59 - dotace na realizaci akce „Rozší ení a rekonstrukce ve ejného osv tlení“ v rámci Programu obnovy
. venkova z rozpo tu Pardubického kraje ve výši 39 000,- K
- vlastní rozpo tové opat ení . 1/05 - dotace poskytnutá od Ú adu práce ve Svitavách mzdové náklady na vytvo ená pracovní .
. místa VPP za I. pololetí 2005 ve výši 32 553,- K
- uzav ení smlouvy s Mikroregionem Litomyšlsko na realizaci akce projektu Centrální ve ejné prostranství obcí Mikroregionu
. Litomyšlsko v rámci POV a to díl í Desná - úprava prostranství Palou ek
- zamítnutí žádosti p. Josefa a Dany Kašparových, bytem Dygrýnova 899/14, Praha 9 - erný Most o koupi parcely . 836,
. jelikož se jedná o ve ejnou komunikaci

Svoz velkoobjemového a nebezpe ného odpadu 
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpe ného odpadu se uskute ní v pond lí 17. íjna 2005
dle tohoto asového rozpisu:
- stanovišt . 1 - za mostem v Cikov  (stanovišt  pod skálou)   16.00 -  16.20 hod.
- stanovišt . 2 - u lípy (pod Moty ákem)   16.20 -  16.40 hod.
- stanovišt . 3 - za mostem u erného mlýna   16.40 -  17.00 hod.
- stanovišt . 4 - mezi zastávkou u Zavoral  a Renzovými (draha) 17.00 - 17.20 hod. 
- stanovišt . 5 - u k íže (v centru obce) 17.20 -  17.40 hod.
- stanovišt . 6 - to na (horní Desná) 17.40 -  18.00 hod.

Platí i nadále, že každý ob an si „sv j sb r“ doprovodí ve stanovenou hodinu na stanovišt , které si vybere. Zde vy ká p í-
jezdu vozidla technických služeb a sb r si naloží. Nikde nesmí být odevzdán sb r bez majitele, který má povinnost naložení
svého odpadu!

Co pat í a nepat í do jarního  a podzimního svozu nebezpe ného a objemného odpadu 

Do svozu pat í:

Nebezpe ný odpad: 
- lednice, mrazáky
- TV p ijíma e, monitory, tonery
- akumulátory
- zá ivky a výbojky
- barvy, laky, zbytky chemikálií
- oleje, mastné hadry
- obaly od barev a jiných nebezpe ných látek (ko-

vové, plastové, sklen né, spreje)
- lepenka (v malém množství a bez stavebních p í-

m sí)

Objemný odpad:
- nábytek, postele, matrace
- podlahové krytiny (koberce, lina…)
- železo
- elektrošrot – pra ky, ždíma ky,vysava e, drobná

elektronika, klávesnice
- pneumatiky
- plasty (v p ípad , že je kv li objemu není možné

uložit do kontejneru na plasty)
- hra ky
- keramika, nádobí
- papír (pokud v obci není možnost jiného sb ru

papíru)
Do svozu nepat í:
      - sm sný komunální odpad volný nebo v pytlích

- biologicky rozložitelný odpad (zele , seno, zemina a kameny)
- stavební odpady (stavební sut , eternit )
- lepenka ve v tším množství

Kosmetika na Desné 
Kosmeti ka Martina ástková oznamuje, 

že bude poskytovat kosmetické služby v budov  obecního ú adu.
Na setkávání s vámi se t ší každý tvrtek od 20. íjna 2005,

možnost objednání nebo domluvy na tel.
775 660 950 



Hurá prázdniny jsou tady 
Tak to už sice pro letošní rok neplatí, ale krátce by-

chom vás cht li obeznámit s akcí pro d ti, která se konala
30. ervna na h išti. Konec školního roku a nastávající as
letních prázdnin je odjakživa pro všechny školáky nejo e-
kávan jším dnem. Obecní ú ad cht l p isp t k této radosti
a p ipravil pro d ti odpoledne plné her a sout ží. Nep í-
jemné byly toho dne od rána vytrvalé kapky dešt  a chví-
lemi to vypadalo tak, že to budeme moci „zabalit“. Odpo-
ledne sice p estalo pršet, ale mokré h išt  nebylo k použití,
a tak jsme se snažili improvizovat na plácku u hasi ské
k lny a uvnit . Pro v tší i menší d ti byly p ipraveny zá-
bavné hry dopln né sladkými odm nami. Ta nejv tší a 
nejsladší odm na ekala na každého školáka za vysv d ení
a p edškoláka v  podob  zmrzlinového poháru v hospod
U Sýkor . Rádi bychom v p íštím roce tuto akci zopakova-
li, p ivítali na ní všechny na-
še d ti, nebo kdo si hraje, nezlobí.

Zm na provozní doby v kade nictví na Desné 
Kade nice Helena Ko í oznamuje zm nu pracovní doby:
Pond lí                       zav eno Možnost objednání nebo domluva na 

mimo pracovní dobu (svatba, plesy) 
 na telefonu 

776 750 281 

Úterý                               8 – 13
St eda                           13 – 18 

tvrtek                         13  - 18
Pátek         13  - 18

Jubilea
Narození:
Petr Kárský, Desná 138

Všem srde n

 blahop ejeme

V tomto tvrtletí oslavili:
Hana Kroulíková 50 let 
Jind iška Vejrychová 50 let 
Marie Tefrová 60 let 
Václav Severa 65 let 
Václav Hronek 65 let 

Pro pot chu duše 

Jen jediné slovo
m že n koho ud lat š astným.
Jen jediné slovo dokáže všechno napravit
a ekne víc než mnoho slov.
Jeden p ív tivý úsm v
znamená víc než dlouhé e i.
Pane, dej a  myslím více na to, že sta í asto mali kost,
abych druhého alespo  trochu pot šil a p inesl pokoj.

Mezi námi jsou lidé, které neuvidíš usmát se a to není
v po ádku.
Zdá se, že ve sv t  je mnoho smutných lidí,
pro které zapadá slunce hned ráno.
Když je všechno tak smutné, pak jedin  humor
m že vykouzlit úsm v na tvá i.
A ten pat í všude tam, kde um ela radost. 
Humor je dar, který umožní asto obli eji
usmívat se, zatímco srdce plá e.
Pokusme se p inášet do našich všedních dn
alespo  kapku úsm vné a humorné pohody.

               P ejeme hezký podzim 



Pohádkový rok v mate ské škole
Po dovolené, kdy jsme se setkávali s novými lidmi,

obdivovali neznámé kraje a pozorovali odlišný zp sob
života anebo jen odpo ívali doma s našimi blízkými, se 
všichni vracíme do svého známého pracovního prost edí.

Prázdninové zážitky zcela jist  ovlivnily i d ti. Ty do
sebe vst ebaly jiné poznatky a dojmy než my dosp lí.
A s t mi vkro ily mezi své kamarády. D ti se v tšinou na
za átek roku t ší, jen ty, které jdou do
školky poprvé, mají obavu z toho, co je
tam eká. Nemají totiž p edchozí zkuše-
nost z lo ského roku, nemohou vzpomínat
na své kamarády ze školky a na p íhody,
které s nimi prožily.

V naší mate ské škole za ínáme t icá-
tý školní rok. Doba, kdy v naší školce
byly 2 t ídy a 50 d tí je nenávratn  pry
(jak si mnozí vzpomínají, svážely se d ti
z okolních vesnic a všechny okolní školky
byly také pln  obsazené). Dnes je situace
odlišná, plné jsou jen školky m stské (a to 
z d vodu, že v tšinou byla ve m st  jedna
školka z n kolika zrušena), ve vesnických
školkách v tšinou d tí ubývá. Tak i my
zahajujeme letošní školní rok se šestnácti
d tmi. Pro d ti to znamená p íjemn  malý
nestresující kolektiv, kde je na každé dít

dostatek asu, pro zam stnance školy krácené úvazky.
O d ti a provoz školy se starají 3 pracovnice – editelka,
školnice (denní úvazek 4 hodiny + 2,5 hodiny odpoledne
jako nekvalifikovaná pedagogická pracovnice) a kucha ka
(denní úvazek 5 hodin + 1 hodina administrativních prací
spojených s vedením školní jídelny).

Všichni zam stnanci se podílejí na vytvá ení progra-
mu školy, zapojují se do spole ných akcí
a aktivit školy, v takto malém kolektivu
se p i práci s d tmi po ítá i s v tší podpo-
rou ze strany nepedagogických pracovní-
k . Snažíme se vhodn  dopl ovat  rodin-
nou výchovu a vytvo it co nejlepší pro-
st edí a podmínky pro d ti, které jsou
nám sv ené.

Vzd lávací program naší mate ské
školy jsme tentokrát nazvali „Pohádkový
rok“. Program je motivován úst ední
postavou Kašpárka z pohádky, který si
bude s d tmi celý rok hrát, zpívat, cvi it,
malovat…, bude jejich kamarádem
a nau í je mnoho nového. Bude je prová-
zet sv tem pohádek a také seznamovat se
sv tem skute ným.

Motto:  „Poj te s námi do pohádky,
p jdem tam a zase zpátky…“

Myšlenky se ješt  n kdy vracejí k prázdninám, ale realita volá po zodpov dné práci, která p ináší zážitky nemén  radost-
né, protože se týká d tí, které dovedou zm nit tmavé mraky v rozzá ené sluní ko. A tak v me spolu s d tmi, že ten letošní rok
bude opravdu „pohádkový“.

 Eva Kabrhelová

140 výro í narozenin prof. Josefa Kopeckého 

Narodil se 20. zá í
1865 v Desné . 3, jako
druhý ze 7 d tí (6 syn
a 1 dcera). Jeho otec
Jan Kopecký (1837–
1894) hospoda il na
usedlosti tehdy
o vým e 66 m ic polí.
Platil za váženého,
pracovitého a podnika-
vého hospodá e se
živým zájmem o od-
borné a spole enské
d ní. Podle autora kni-
hy o Desné Dr. Jind i-

cha R ži ky, si po ídil Jan Kopecký na Desné, jako první
v obci, žentour k pohonu mláti ky vyrobený Vytla ilovou
strojírnou v Osíku. Rovn ž se zasloužil o postavení
a z ízení obecné školy na Desné v roce 1875. Jan a Anna
Kopecká svým d tem umožnili na tehdejší dobu vysoké
vzd lání, což v té dob  jist  nebylo lehké.

Josef Kopecký vystudoval reálku v Litomyšli. Po ma-
turit  odešel studovat na Vysokou zem d lskou školu do
Vídn . Za al na odboru lesnickém, ale záhy p ešel na

odbor kulturn  technický. Po absolutoriu byl p ijat do
Zem d lsko – technické kancelá e pro echy se sídlem
v Praze. Jako mladý inženýr se podílel na etných vodo-
hospodá ských projektech na odvod ování pozemk , me-
liora ních úpravách a pod.

V roce 1896 se stává p ednostou pedologického odd -
lení. Po deseti letech, tj. v roce 1906, ve svých 41 letech
s již bohatými zkušenostmi a významnými odbornými
úsp chy p echází na dráhu vysokoškolského pedagoga,
kde za al p ednášet „p doznalectví“ na zem d lském
odboru Vysokého u ení technického. Jako vysokoškolský
profesor p sobil tém  30 let. V roce 1911 se stává ádným
profesorem pedologie, meterologie a klimatologie a stal se 
tak prvním profesorem t chto obor  v celé monarchii.
N kolik let byl i d kanem zem d lské fakulty. Svým žá-
k m všt poval nejen technické znalosti a dovednosti, ale i 
lásku k p d  a p írod .

V oblasti badatelské nabyl p esv d ení, že podmínkou
úsp chu veškerých meliora ních prací musí být pe livé
a d kladné vyšet ení p dy po stránce skladby a fyzikálního
stavu. Pro tyto rozbory sám sestrojil v roce 1898 tzv. „Ko-
peckého plavící p ístroj“. Navrhl a sestrojil i další p ístroje
– p dovrt (vlastního návrhu), modifikaci sedimenta ního
p ístroje a další. Navrhl rovn ž svou klasifika ní stupnici



(na svou dobu velmi podrobná a dokonalá). Jeho zvláštní 
zálibou byla pedologická kartografie. Stal se jejím zakla-
datelem u nás. 

P i své pedagogické práci ale promýšlí, jak nejlépe 
zužitkovat poznatky svých obor  ve prosp ch zem d lské 
praxe. V roce 1919 p ijímá ministerská rada jím p iprave-
ný návrh na z ízení speciálního státního ústavu pro agro-
pedologii a ústavu bioklimatologického p i ministerstvu 
zem d lství a prof. Josef Kopecký se stává editelem obou 
t chto ústav . Prosadil, že jeho rodný okres litomyšlský 
byl za azen v roce 1929 jako první do programu p dozna-
leckého mapování. Jako první byla obec Dolní Újezd u 
Litomyšle. V ele ústavu byl až do konce roku 1934. 
V zá í 1935 ukon il ve svých 70 ti letech i p sobení na 
vysoké škole. Vždy velkým pot šením pro n ho bylo, když 
mohl navštívit sv j rodný kraj. 

V literární a publicistické innosti byl rovn ž velmi 
inný. Napsal nejmén  29 odborných knih a pojednání 

z oboru p doznalectví a zem d lské meterologie. Profesor 
Josef Kopecký rozvinul tento v dní obor na takovou úro-
ve , že v mnoha sm rech sloužil jako p íklad 
i v mezinárodním m ítku. 

Senát Vysokého u ení technického se p ipravoval 
u p íležitosti ukon ení jeho aktivní pracovní innosti na 
škole k ud lení vysoké pocty - estného doktorátu. K 

tomu však již nedošlo. Ne ekan  krátce po svých 70 naro-
zeninách 8. prosince 1935 v Praze zem el. Je pochován na 
olšanských h bitovech. Od té doby uplynulo 70 let a na 
zem d lských školách i v praxi se stále setkáváme se sto-
pami jeho inorodé práce. 45 let profesní kariéry se v jeho 
p ípad  prom nilo v úctyhodné dílo trvalé hodnoty. Na 
základech, které on položil, v mnohém stojí pedologie 
dodnes, a to nejen u nás.  

Jako vzpomínku na ing. Josefa Kopeckého o n m
v roce 1936 jeho nástupce Doc. Dr. Vlad. Gösl napsal: 
„Vrozená láska k p írod  a hloubavý duch, harmonicky 
slou ený s pochopením pro požadavky zem d lské praxe, 
u inily profesora Kopeckého skute ným zakladatelem 
a budovatelem nauky o p d  u nás, zvlášt  p doznalství 
zem d lského ……“. 

Informace o život  profesora Josefa Kopeckého byly 
erpány z astých lánk  ve vlastiv dném sborníku „Od 

Trstenické stezky“, který vycházel od roku 1921, knihy 
o historii obce Desná od Dr. Jind icha R ži ky i nezištnou 
pomocí zap j ením ur itých dokument  ing. Jaroslava 
Kopeckého z Desné 73, jehož d de ek byl bratr profesora 
Kopeckého. 

                                                           Old ich Kladivo

pokra ování ze str. 1 
republiky v Plzni získaly t etí místo a konec konc  vít ze
a vít zky okresu Svitavy pro rok 2005 z Desné. To je spor-
tovní zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Naopak 
ú astníci sout že nezapomenou na to, že ceny a diplomy 
jim p edávali naši zasloužilí hasi i – bratr Ladislav Ná-
dvorník a bratr Old ich Kladivo. P íprava, celý pr b h
sportovního odpoledne i následný úklid, to vše stálo nema-
lé úsilí, za které touto cestou d kuji všem zú astn ným, 
dále pak d kuji ZD Dolní Újezd a starost m z Po í í a 
Horního Újezda za nezištnou pomoc a spolupráci, dále 
také SDH Lubná, Široký D l a Dolní Újezd.  

Po p kném sportovním zážitku, kdy už n kte í m li
nalad no na besedování, spolu s ostatními pokra ovali 
v p kném dni v areálu Pod hájem, kde hasi i rožnili selát-
ko. Chu  k jídlu p ivábila v n  opékaného selete, dobrou 
náladu povzbuzovala „Náhoda z Litomyšle“ a ti kte í umí-
rali žízní, zachra oval pan hospodský. Zvlášt  pak všem 

sout žícím po odvedených výkonech vyhládlo a vyprahlo. 
Letošní sout žní klání jsme pozm nili na t i sout žní druž-
stva z Hrani ek, st edu Desné a horní Desné. Jejich zá-
stupci state n  bojovali v zábavných a sportovních disci-
plínách a co nejlépe se snažili hájit svou ást obce. A jak 
to vše dopadlo? Nejlépe si vedla horní Desná, jen o bod za 
nimi skon ilo družstvo ze st edu Desné a bronzové místo 
získaly Hrani ky. D kujeme všem sout žícím za ochotu 
p isp t k dobré nálad  a po adatel m za p ípravu této akce. 

A tak tato poslední srpnová sobota, prozá ená posled-
ními letními paprsky, uplynula rychleji než ostatní dny a 
nám z stal dobrý pocit ze sportovních zážitk  a také z lidí 
ochotných bavit sebe i ostatní. 

Fotografie z této akce jsou vystaveny ve vitrín
u hasi ské zbrojnice.     
                                                                       Hana Flídrová

Letní sezona mladých hasi
Pro mladé hasi e je období prázdnin prázdninové, ale ješt  koncem ervna jsme se zú astnili tradi n  Poli ského poháru. 

Tam se prov ily kvality mladšího a staršího družstva na útoku a každý sám za sebe si mohl vyzkoušet b h jednotlivc  na 60 
metr . Útoky se nám nevyda ily jak jsme si p edstavovali a tak páté místo obsadily mladší d ti a na starší zbyla v po adí sedmá 
p í ka. Z b hu jednotlivc  v kategorii mladších i starších si p kné t etí místo odvezla Anna Šimková a Eva Nádvorníková. 

K létu pat í tradi n  táborování a tak nám p išla vhod nabídka hasi  z Lubné a Poli ky a spole n  s nimi jsme vyrazili na 
prodloužený víkend do B ezin. Nep íze  letošního deštivého léta pokazila hned první den, kdy se m lo jít na delší výšlap. To 
trochu napravil podve er, kdy jsme se vydali alespo  k rybníku Mílovy. Další dny už nebylo sluní ko tak skoupé a hry, sout -
že a taborák byly v plném proudu. No ní stezka odvahy našim d tem trochu zamotala hlavu p i ur ování azimutu 
a nep íjemným výsledkem toho bylo ztracené desenské družstvo a tma v lese. D ti se po menším pátrání našly a tak když je 
konec dobrý, všechno dobré.  

Za átkem zá í jsme si prvn  také vyzkoušeli zabodovat v Kamenci v sout ži útok  a štafet. Zde se mladším d tem štafeta 
povedla, útok naopak nepovedl a sou et bod  sta il pouze na sedmé místo. Starší družstvo po p kné štafet  a slabším útoku 
získalo p í ku pátou. 

Podzimní dny nás op t zam stnávají p ípravou na nové kolo hry Plamen. N které d ti v kem postoupily do dorostu, starší 
družstvo doplnily odrostlé mladší d ti. A tak tímto rádi p ivítáme na h išti zájemce z ad mladších d tí, kte í si mají chu  vy-
zkoušet n co hasi iny, získat r zné znalosti a dovednosti a sportovní zdatnost. Nau it se zodpov dnosti v i kamarád m, ne-



bo hra Plamen je sportem celého kolektivu. Snad si užijí i dobré zábavy, jak na h išti, tak i na všech akcích, které se pro n
d lají. A když všechno toto p inese ovoce, zlatá medaile na krku, je to nejlepší, ím se d ti mohou pochlubit mezi spolužáky.

Anna Šimková

SDH Desná – SPORT 2005 

18. 6. 2005 – eský pohár  - Moravský Beroun
Jedno z nejkvalitn jších vystoupení závodník SDH Desná v historii
seriálu závod eského poháru. Bodovali Jana Flídrová 8.místo,
Zuzka Šimková 16.místo, Aleš Lipavský 20. místo a Pavel Šimek
22. místo. Na prvním velkém závod  si celkem povedenou premiéru
odbyl Luboš Lipavský.

2. 7. 2005 – O pohár starostky obce – Lubná
Na nep íliš kvalitním terénu p edvedli muži SDH Desná pon kud
chabé výkony a to i v kategorii PS12 klasika, obsadili páté a tvrté
místo. D v ata naopak p edvedla kvalitní útok, obsadila druhé
místo.

5. 7. 2005 – eský pohár– Podorlická stovka- Kvasiny
Nevyda ený závod. Špatné po así, déš  a špatné výkony. Body
inkasovali Jana, Zuzka a Pavel, ostatní b žci
nep edvedli nic, za co by mohli být chváleni.

sestava vít zného družstva muž  p i desenském poháru

 17. 7. 2005 – Okresní kolo PS – Mlad jov
Velmi slušn  zajišt nou sout ž provázelo našt stí hezké po así, což bylo veliké št stí, vzhledem ke skute nosti, že celý závod 
probíhal na travnatém fotbalovém h išti.
K solidnímu a kompaktnímu výkonu muž  se p idala i paní št st na, která pomohla usadit tento tým, na pomyslný tr n požár-
ního sportu okresu Svitavy. V p eboru jednotlivc obsadili velmi p kné páté a šesté místo Šimek Pavel a Lipavský Aleš. Tým
omladili a p knými výkony nezklamali Flach David a Vejrych Jan.
Mezi ženami si to dle o ekávání o vít zství rozdaly Desná a Kamenec. B havé disciplíny se našim ženám p íliš nevyvedly
i díky zran ním a sm le. P ed požárními útoky ztrácela d v ata 4s na vedoucí Kamenec. Nakonec se št stí obrátilo i k ženám
elem, když si excelentn provedeným útokem zajistily celkové vít zství. V p eboru jednotlivc  Flídrová Jana deklasovala

rozdílem t ídy zbytek startovního pole a po páté v ad pro Desnou získala vít zství. Kvalitní šesté místo obsadila Kabrhelová
Adéla.

 30. 7. 2005 – Závod ke 120. výro í založení sboru – Bohu ov
Muži obsadili celkové 11. místo, ženy 4. místo. Oba týmy absolvovaly tuto sout ž v improvizovaných sestavách, což bylo
p edevším u muž  siln  znát, když dosažený as ani p edvedený výkon (mimo n kterých jednotlivc ) nebyl nikterak oslnivý.
Ženy platí da za obsazení nová ka na postu levé prouda ky a myslím, že ješt  n jakou tou sout ží platit budou.

 7. 8. 2005  - O pohár starosty a O pohár SDH - Rozhraní
Pátý díl seriálu Okresní ligy Svitavska provázelo velmi prom nlivé po así s ob asným dešt m. Desnou zde reprezentovaly
pouze ženy a p íliš se jim nevedlo. Dob e rozb hnutý útok zhatil zádrhel na levém proudu, kde svojí nová kovskou da  tvrd
splácí Kamila Kuchtová – letošní nová akvizice družstva žen. Celkov  tedy ženy obsadily t etí místo.

 13. 8. 2005 – Ve erní stovka - Kamenec
Generálka p ed krajským kolem v PS ukázala kde budou nejv tší slabiny SDH Desná.
P edvedené výkony a dosažené asy všech závodník byly poznamenány dešt m a velikou zimou, ale i tak se bylo na  dívat.

V ženské kategorii se do ty iceti lenného finále poda ilo
kvalifika ním sítem proklouznout Jan  a Zuzce. Z našich pán  si
finále vybojovali Pavel a Aleš.

14. 8. 2005 – O pohár starosty obce – Kamenec
Po velmi náro ném sobotním programu ob  desenská družstva
pokoušela št stí v ned li, tentokrát v požárním útoku. D v ata
p edvedla solidní výkon a  obsadila tvrté místo v Okresní lize. 
Kluk m bohužel zazlobil koší ek a tak z toho byl neplatný pokus,
jelikož byla savice pono ena do vody d íve, než byl našroubován koš.
Celkov  tedy obsadili 13. místo.

20. 8. 2005 – III. kolo PS – Sezemice
Tvrd  o ekávaná sout ž, v níž jsme po okresní euforii m li, alespo
dle n kterých, plnit roli favorit  a to v obou kategoriích.
Holky p edvedly na dané pom ry bezchybný výkon, bohužel vinou
zran ní a dalších okolností nemohly pomýšlet na postup, a tak se
v pr b hu závodu soust edily na udržení bronzové pozice, což se na-



konec poda ilo. Jako kolektiv vyhrály disciplínu štafetu 4x100m s p ekážkami, v požárním útoku obsadily místo druhé a cel-
kový sou et jednotlivc  na 100m s p ekážkami dal tvrté místo. Krajský p ebor jednotlivc vyhrála Šimková Zuzana, Flídrová
Jana (viz foto) obsadila místo druhé. Z jednotlivky  bych ješt  ocenil dobré výkony K ížové V ry a p edevším nová ka týmu
Nádvorníkové Evy.
Kluci p edvedli také solidní výkony, když po b havých disciplínách drželi pr b žné t etí místo. Bohužel nepovedený požární
útok ukon il nad je na bednu a odsunul je až na šesté místo. Mezi jednotlivci na 100m s p ekážkami obsadil 8. místo Šimek
Pavel. Z jednotlivc  bych pochválil ob  mladé posily týmu Luboše Lipavského i Davida Flacha a p edevším pak Pavla Šimka
za kvalitn  p edvedený domek.

 27. 8. 2005 – O pohár starostky obce Desná
První se na startovní plato, jak bývá zvykem, postavili domácí
muži, kte í p edvedli útok bez výrazn jších chyb (snad jen
voda mohla být rychlejší) a vyrovnanými sest iky zastavili
perfektn  fungující asomíru z SDH Lubná v ase 20,12s a
nastavili tak na místní pom ry la ku celkem vysoko. P kný
pokus p edvedlo „Širocké Bé ko,“ když i p es velký prost ik
na levém proudu vyrovnali doposud vedoucí as 20,12s.
Zbývalo roz ešit, kdo  si odveze putovní pohár, na n jž si 
brousili zuby domácí a Široký D l B. Rozhodlo se pomocí
tzv. rozst elu mezi t mito dv ma týmy, který lépe vyzn l pro
muže z Desné, když druhým pokusem dosáhli shodného asu
jako v základním kole, tedy 20,12s a poprvé od roku 2001
získali první místo v pohárové sout ži. V ženské kategorii se 
naopak št stí od našich žen odvrátilo a po velkých problémech
na koši a nabírání d v ata  obsadila poslední tvrté místo.

…i takto se slaví 

Posilovna
Dnes jenom p ipomínáme.
Posilovna v Desné má stále
stejnou otvírací dobu tj. pon-
d lí od 18 do 19 hod. a od 19
hod. do 20 hodin cvi ení
ženy, st eda od 18 hodin do
20 hodin a pátek od 17 do 19
hodin. V p ípad  nep ítom-
nosti volejte 724 140 992

Mirek Capoušek, nebo 775 200 367 Libor Šimák, anebo
jsou klí e u p. Bohá e v p ízemí školy. Samoz ejm
všechny, kdo si cht jí protáhnout t lo, vítáme a d kujeme
všem návšt vník m za p íze  a podporu této aktivity. Loni
zakoupené cvi ební ná adí máme tém  (díky vaši p ízni)
uhrazeno, tak se budeme t šit na další rozší ení cvi ebního
zázemí. Jestliže vám to as dovolí, p ij te si zacvi it
a protáhnout t lo.

  Sportu zdar p eje Mirek Capoušek.

Cvi ení žen 
Cvi ení zahajujeme v pond lí  3. íjna 2005 od 19 hodin v posilovn  v budov  obecního ú adu. Tímto zveme všechny ženy
a dívky na kondi ní cvi ení, nebo stále platí, že v zdravém t le zdravý duch. Na setkání s vámi se t ší Hana Lipavská.

Moštování
Základní organizace zahrádká  v Dolním Újezd  zahájila moštování, které se koná kaž-
dý pátek od 14.00 do 18.00 hodin. Cena za 1 litr moštu je 3,- K .

Misijní kabát
V nedávné dob  jsme v Lilii etli poutavé vypráv ní ak. malí e Ji ího Látala o jeho cest  na 

st edoamerický ostrov Haiti, v kterém nám p ibližuje chudobu a bídu tamních lidí. P irozená lidskost
zakódovaná v každém lov ku nás p ivádí k myšlence, jak jim pomoci. ešení není jednoduché. Po
porad  s lidmi, kte í v takovémto prost edí n jaký as žili, byste došli pravd podobn  ke stejnému
záv ru jako já. Smysluplná pomoc spo ívá v tom nau it tamní obyvatele dovednostem, pomocí kte-
rých by se stali sob sta nými v jejich rodné zemi a dále pak dokázali vychovávat i své d ti. Pomoci
jim tedy mohou odvážní lidé z našich ad, kte í by je tam u ili. N kolik jich tam je. Jsou to tzv. misi-
oná i, ale je jich málo. Jejich cílem není mezi tamní obyvatele p inést naše náboženství i evropskou
liberální kulturu, ale nau it je emesl m i obd lávat p du a íst a psát. Dalším nezbytným prvkem



ke zdaru každé misie je finan ní podpora, s kterou mohou misioná i postavit primitivní nemocnice, školy i zakoupit léky. 
Více na www.misijnidila.cz 
 Každý rok, pravideln  koncem m síce íjna, po ádají katoli tí k es ané na celém sv t  sv tový den modliteb za misie 
spojený s finan ní sbírkou. Litomyšlská charita se rozhodla, že by se letos k této aktivit  p ipojila akcí Misijní kabát. V pátek 
14. íjna ve er v Lidovém dom  by nám pan Látal, spolu s ostatními leny týmu humanitární mise vypráv ním 
a promítáním dokumentárního filmu, p iblížil každodenní realitu života na karibském ostrov  Haiti. Ú ast na p ednášce 
p islíbili též ádové sestry sv. Vincenta de Paul, jejichž ád má na Haiti též misijní stanici ( lenky tohoto ádu p sobí též neda-
leko od nás a to na Mendryce). V ned li 16. íjna od 8.30 do 15.00 hodin a v pond lí 17. íjna od 9.00 do 16.00 hodin uspo-
ádáme na sále Lidového domu výprodej secondhandových od v  z našeho šatníku charity. Finan ní výt žek tohoto 

prodeje, ili sbírky, bude p eveden na konto eholních sester na Haiti. Cena za 1 ks šatstva není nikterak omezena ani 
stanovena a tak v íme, že budete št d í a nakoupíte u nás za ceny jako v luxusních obchodech. Dáváme Vám tímto možnost 
p ímo projevit solidaritu s lidmi na Haiti. 

                                  Petr Dosed l, editel litomyšlské charity 

Tiska ský šotek se vloudil
V minulém ísle Dese á ku se nám vloudil p ímo dvakrát a tak uvádíme na pravou míru, že p. Vlastimil Kusý neslavil 75., ale 
70. narozeniny. A v lánku o malí i Václavu Boštíkovi jsme nesprávn  uvedli rok narození, který není 1912, ale rok 1913. 
Tímto se redakce omlouvá.  
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