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Opět po roce

   V loňském roce jsme založili na Desné novou hasičskou 
tradici. Stali jsme se pořadateli jednoho ze závodů Okresní 
ligy Svitavska a to O pohár starostky obce Desná. Letošní 
rok nebyl tak bohatý na úspěchy jako loňský, i když druhé 
místo pro ženy i muže v okresní soutěži není vůbec špatné 
a  což  potom být  v obou kategoriích třetí  v Pardubickém 
kraji.  Loni  jsme se  namlsali  a  proto  stále  myslíme výš. 
Naši soutěžáci dělali pro úspěch poměrně dost, někdo více, 
někdo  méně,  ale  pronásledovala  je  mnohačetná  zranění 
a tak celá krajská soutěž byla pro ně na hraně únosnosti. 
Velkou  radost  nám  udělal  náš  hasičský  potěr,  kdy  se 
srdnatě bil jak na okrese, tak i na kraji v Jablonném nad 
Orlicí. 
   Naše obec a  místní  SDH pod záštitou starostky obce 
uspořádaly  26.  srpna  soutěž  v požárních  útocích.  Díky 
obětavosti členů SDH a pracovnic obecního úřadu se naše 
hřiště proměnilo v příjemný areál se zázemím pro soutěžící 
s pěknou soutěžní  plochou.  Bohaté  ceny pro každé  z 21 
družstev (12 mužů, 5 žen, 4 veteráni) věnovali  sponzoři 
(odhadovaná  hodnota  cen  se  blíží  ke  40 000,-  Kč). 
Odpoledne bylo pro všechny zpestřeno opékaným seletem, 
které  chutnalo  i  nečekané  návštěvě.  Na  okresní  ligu  se 
přijel  podívat  i  místopředseda  české  vlády,  kandidát  do 
senátu  PČR  za  obvod  Svitavy,  doc.  ing.  Jiří  Havel 
s manželkou a doprovodem.
   Tento vzácný host předával ceny spolu se zasloužilým 
hasičem  panem  Ladislavem  Nádvorníkem.  Výkonnost 
všech družstev stoupá. Přestože naše družstvo předvedlo 
výborný  útok  s časem  19,60s  (vloni  20,12s)  a  dlouho 
vedlo,  muselo  se  nakonec  sklonit  před  vicemistry 
republiky  v kategorii  dorostu  ze  Širokého  Dolu.  Tito 
závodníci  pokořili  i  vítěze  Pardubického  kraje 
„širokodolské  áčko“. Prohrávat s tak vynikajícími soupeři 
ani nemůže mrzet,  ale  spíše tlačí  laťku výkonnosti  stále 
nahoru. Naše druhé družstvo mužů (mladíčků) též porazilo 
favority pro mistrovství republiky, které se konalo 14. – 
16. 9. 2006 v Litomyšli. Doufáme, že alespoň na takovýto 

vrcholný sportovní  podnik se jelo  podívat 
více fanoušků a příznivců požárního sportu 
než  na  pohár  starostky.  Vždyť  vidět  naše 
soutěžáky v akci je zcela něco jiného než je 
pozorovat  za  plotem  při  nácviku.  A umí 
toho  dost.  Nemohu  nepřipomenout,  že 
v jejich řadách jsou takoví borci, kteří jsou 
mistry  republiky  v požárním  útoku  2005 
a vicemistry  v požárním  sportu.  Jsou  to 
Pavel  Šimek  a  Dušan  Flídr,  pětinásobný 
účastník  MČR.  Dále  pak  druhá 
vicemistryně  ČR  v kategorii  dorostenky 
a vítězka  krajského  přeboru  žen  pro  rok 
2005 Zuzka Šimková, mnoha tituly se může 

pochlubit  Jana  Flídrová.  Je  druhou  vicemistryní  ČR 
v požárním  sportu,  čtyřnásobná  účastnice  MČR, 
trojnásobná  vítězka  Pardubického  kraje  a pětinásobná 
vítězka okresu Svitavy. Fanda Šimek, vítěz krajského kola 
a mistr ČR v kategorii dorostu a Aleš Lipavský, účastník 
MČR  v požárním  sportu.  Tito  jmenovaní  tvoří  páteř 
soutěžních družstev, ale záleží na všech členech, jak se jim 
zadaří.  Zmiňovala  jsem  se  o „mladíčcích“  v řadách 
mužských družstev, potřebovali bychom i nadále zapojovat 
další  sportovně  nadané  mladé  lidi,  ať  už  děvčata  či 
chlapce.  A vše  začíná  pipláním  těch  nejmenších.  Díky 
obětavé práci vedoucích ve všech kategoriích se nám tato 
práce  nepřetržitě  daří  již  od  60.  let.  Lhala  bych  ale, 
kdybych zamlčovala problémy, se kterými se potýkáme. Je 
to malý zájem a chuť dětí sportovat, a promiňte, i rodičů 
děti  k něčemu dát  vést.  Vždyť počítače  nejsou všechno. 
Vše se dá dohromady skloubit. Proto apeluji na rodiče, aby 
zkusili poslat svá dítka na hřiště mezi ostatní děti, aby se 
něco naučily a byly alespoň trochu sportovně na úrovni a 
nebyly  z nich  jen  beztvaré  hmoty.  Počet  zájemců  o 
pořádání  okresní  ligy  stoupá  a v zájmu  udržitelnosti  a 
únosnosti průběhu OL Svitavska se bude od příštího roku 
pořadatelství vybírat. Myslím si, že kvalita naší soutěže je 
výborná  a  že  nám  pořadatelství  dalšího  ročníku  bude 
svěřeno.
   Příprava, celý průběh sportovního odpoledne i následný 
úklid, to vše stálo nemalé úsilí, za které děkuji touto cestou 
všem zúčastněným, dále pak děkuji ZD Dolní Újezd a obci 
Horní Újezd za nezištnou pomoc a spolupráci. Dále také 
děkuji SDH Lubná, Široký Důl a Dolní a Horní Újezd. Dík 
také  patří  všem,  kteří  zapůjčili  ozvučovací  techniku, 
výpočetní techniku či pořizovali fotodokumentaci. 
   Děkuji za hodnotné sportovní výkony a za příjemné 
sobotní odpoledne prozářené posledními letními paprsky, 
které uplynulo rychleji než ostatní dny a nám zůstává 
dobrý pocit z jedné povedené akce, kterou děláme dobré 
jméno celé obci.  Fotografie jsou umístěny ve vývěsce u 
hasičské zbrojnice.        Hana Flídrová

Desenští borci na startu 



Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 2. 8. 2006 mimo jiné projednalo a schválilo:
-  směnu  pozemků  mezi  obcí  Desná  a  panem Zdeňkem 
    Ječmínkem,  bytem  Rokyto  124,  dle  geometrického 
    plánu č. 128-6/2006
- rozpočtové opatření  č. 10003 – poskytnutí neinvestiční 
   účelové  dotace  na  úhradu  výdajů  souvisejících 
    s konáním  voleb  do  Poslanecké      sněmovny 
    Parlamentu ČR ve výši 17 700,- Kč
- výběr dotačních titulů v rámci Mikroregionu Litomyšlsko 
  na úpravu veřejného prostranství a opravu sportovišť
-  podání  žádosti  o  dotaci  v rámci  Programu  obnovy 
   venkova –  dotační  titul  č.  l  –  vybudování  autobusové 
   zastávky s úpravou okolního veřejného   prostranství
-  vybudování  sádrokartonové  příčky  v budově  prodejny 
   potravin č.p. 40 za účelem rozšíření prodejní plochy

- koupě zemědělské půdy č.  parcel  498/2,  499/1,  501/2, 
   502/1  a  503/3  o  celkové  výměře  1918  m2 od  Marie 
   Kyselové, Tkalcovská 877, Nový Bor
-  stanovy  pro  „Sdružení  obcí  pro  výstavbu  větrných 
   elektráren“
- zakladatelskou smlouvu „Dobrovolného svazku obcí pro 
   výstavbu větrných elektráren
-  předloženou  tabulku  na  procentní  podíly  ve  výši 
   příspěvků jednotlivých  obcí  včetně  procentního  podílu 
    na případné rozdělení zisku
- neinvestiční příspěvek obci Proseč ve výši 7 000,- Kč na 
   režii a přípravné práce k založení dobrovolného svazku 
obcí a přípravných  prací k výstavbě větrných elektráren

Volby do zastupitelstva obce a volby do Senátu PČR 2006
   Volby do místního zastupitelstva a do Senátu PČR, které se budou konat souběžně, se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 
2006,   případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech  27. a 28. října 2006.  Zveme k volbách všechny 
občany, kterým není lhostejné dění v naší obci.

Veřejný internet v knihovně
   Oznamujeme všem zájemcům o internet,  aby bezplatně využili  internet,  který byl  pořízen do naší knihovny v budově 
Obecního úřadu v Desné. Provozní doba je čtvrtek 16- 18 hodin a pátek 17 – 19 hodin. Dále dle zájmu po dohodě s knihovnicí 
slečnou Lucií Boháčovou na telefonu 721 628 041. Pro čtenáře je možné využít též nabídky místní knihovny.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční 
ve čtvrtek 12. října 2006 dle tohoto časového rozpisu:
- stanoviště č. 1   - za mostem v Cikově 16.00 - 16.20 hod.
- stanoviště č. 2   - u lípy (pod Motyčákem) 16.20 - 16.40 hod.
- stanoviště č. 3   - za mostem u Černého mlýna            16.40 - 17.00 hod.
- stanoviště č. 4   - mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými (draha) 17.00 -  17.20 hod. 
- stanoviště č. 5   - u kříže 17.20 -  17.40 hod.
- stanoviště č. 6   - točna 17.40 -  18.00 hod.

Platí i nadále, že každý občan si „svůj sběr“ doprovodí ve stanovenou hodinu na stanoviště, které si vybere. Zde vyčká 
příjezdu vozidla technických služeb a sběr si naloží.

Jak bude vypadat školní rok 2006/2007 v Pardubickém kraji?
   Školy  své  dveře  žákům  a  studentům  základních 
a středních škol otevřou – 4. září 2006. Ale už ve čtvrtek 
26. a v pátek 27. října 2006 budou podzimní prázdniny. Na 
vánoční  prázdniny  se  děti  mohou  těšit  od  23.  prosince 
2006 do 2. ledna 2007. Jednodenní pololetní prázdniny pak 
připadnou na pátek 2. února 2007. V Pardubickém kraji na 
ně  hned  navážou  jarní  prázdniny.  Společně  s okresy 
Benešov,  Beroun,  Rokycany,  České  Budějovice,  Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov a Ostrava-město je budou děti 
z Pardubického kraje trávit ve dnech 5. – 11. února 2007. 
O  dva  měsíce  později,  od  5.  do  6.  dubna  2007,  jsou 
plánovány velikonoční prázdniny. Školní vyučování skončí 
v pátek 29. června 2006 a děti se po letních prázdninách do 
školních lavic vrátí až 3. září 2007.

   Nastávající školní rok 2006/2007 zahájí v Pardubickém 
kraji  téměř  padesát  tisíc  dětí  na  základních  školách 
a dalších  více  než  21  tisíc  studentů  středních  škol, 
odborných  učilišť  a  vyšších  odborných  škol.  Do 
mateřských  škol bude docházet přibližně 16 tisíc dětí.
   V únoru letošního roku se bylo poprvé zapsat ke školní 
docházce  4 327  budoucích  prvňáčků,  dalších  813  dětí 
přišlo po tzv. odkladu. Kolik dětí však skutečně do prvních 
tříd základních škol nastoupilo, bude zřejmé 30. září 2006.
   Do prvních ročníků středních škol bylo přihlášeno 6 966 
uchazečů, přijato bylo 5 864 studentů. Z tohoto počtu bylo 
ke studiu na víceletých gymnázií přijato 480 žáků (z 690 
přihlášených).

Statistika školního roku 2005/2006 – počty žáků v Pardubickém kraji 
mateřské školy 16 092
základní školy 49 563
střední školy, SOU, VOŠ 21 178

Informace obecního úřadu



Ohlédnutí za čtyřmi roky práce
Běh života jednotlivce i společnosti neúprosně ukrajuje roky a nezbývá nic jiného než bilancovat práci již téměř 
uplynulého čtyřletého volebního období:
2003
- revize smluv, přínos do obecního rozpočtu
- první vítání občánků
- oprava kadeřnictví, nová provozovatelka
- koupě budovy obchodu č.p. 40
- úprava cest po plynofikaci a výstavbě energetiky (Zelená 
   ulice,  u  Jebousků,  u  Klusoňových,  pod  Motyčák,  u 
   Zavoralů)
- oprava cesty (Rubek – most)
- oprava první části chodníků
- splátka úvěru na plynofikaci
- oprava chodníku u obecního úřadu
- územní plán obce I. etapa
- členství ve Svazu měst a obcí ČR
- zánik sdružení skupinového vodovodu Fialová voda
- podmíněné členství ve sdružení skupinového vodovodu 
   Poličsko
- výměna vodoměrů ještě za prostředky obce
- koupě pozemků pod vodojem Desná (Mladočov)
- částečná rekonstrukce veřejného osvětlení (most, Boček a 
  Martička)
- započatá jednání o změně katastrálních hranic Desná – 
   Dolní Újezd
- zapojení se do soutěže Vesnice roku
- obecně  závazná  vyhláška  o  místních  poplatcích  – 
    zpoplatněno parkování firemních vozidel
- vánoční výstava „šikovných rukou“
- zřízení posilovny v budově obecního úřadu
- zpívání u jesliček
2004
- změna provozovatele svozu odpadů, místo firmy EKUS 
  Zderaz  provozují  svoz  Technické  služby  Bystřice  nad 
   Pernštejnem
- pořádání cestopisných besed
- zhotovení asfaltového povrchu cesty k č.p. 28
- oprava a dokončení chodníků v délce 550 metrů
- oprava koupelny v nájemním bytě v č.p. 100
- oprava vnitřní kanalizace v č.p. 100
- organizování  Dne  dětí  Mikroregionu  Litomyšlsko  - 
    Desinka
- 28. 10. 2004 změněna hranice katastrálního území a na 
    Desné nová popisná čísla 136 a 137
- územní plán obce – II. etapa
- nákup ochranných přileb pro výjezdovou jednotku hasičů obce
- zapojení se do soutěže Vesnice roku
- oprava rovné střechy na č.p. 40
- oprava venkovní kanalizace u budovy obecního úřadu
- jednání o Podháji, anketa, prodej
- oprava hasičské zbrojnice
- úprava rozcestí u lípy ve drahách

- odborná prořezávka a stažení lip
- řádné členství skupinového vodovodu Poličsko
- oprava hydrantu a šoupěte u zbrojnice
- vrácení peněz občanům zapůjčených na založení spoření
- obecní pohřeb Stanislava Nováka
- soutěž O nejkrásnější okno
- beseda a malování perníků
- zpívání u jesliček
2005
- rekonstrukce a rozšíření osvětlení (Zelená ulice, lokalita 
   Ječmínek, cesta na Vísku)
- oprava cesty zbrojnice – most Cikov
- úprava prostranství Palouček
- výměna dlažby na venkovní chodbě mateřské školy
- likvidace nevyhovujících houpaček a prolézaček MŠ
- změna provozovatelky kadeřnictví
- provoz kosmetiky
- výkup pozemků hřiště
- soutěžní den pro děti k ukončení školního roku
- koupě  parcely  po  Šejblově  chalupě  za  účelem 
  vybudování autobusové zastávky
- koupě auta PEUGEOT BOXER pro hasiče
- koupě přívěsného vozíku
- první jednání o bytech nad MŠ
- příprava tří stavebních parcel pro individuální výstavbu
- kácení listnatých stromů
-  vybavení  kanceláře  obecního  úřadu  novým  počítačem 
   z prostředků Pardubického kraje
- první ročník soutěže O pohár starostky
- zpívání u jesliček s upomínkovými perníčky
2006
-  zhotovení  asfaltového  povrchu  Černý  mlýn  –  Kysilka 
  a Klusoň
- kompletní oprava kaple sv. Petra a Pavla a úprava terénu
- koupě žacího traktoru VARI TURBO
- koupě nové sekačky, stará protiúčtem
- spolupořádání výšlapů k pramenům Desné a za historií 
   posekanecké sklárny a okolí
- 30. výročí otevření Mateřské školy v Desné
- zaměření a dořešení problémů cesty u Pavlišu
- zaměření parcel za účelem koupě od p. Řeháka
- kácení modřínů u objektu č.p. 105
- instalace  společných  označníků  v rámci  mikroregionu 
   Litomyšlsko – Desinka
- druhý ročník soutěže O pohár starostky
- zřízení internetu v knihovny
-  zatrubnění  kanálu  (příkopu)  na  obecním  pozemku  na 
   odstavné ploše v lokalitě Podháj
- další jednání o projektu na byty nad MŠ
- páté výročí vydávání Deseňáčku

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Jana Bulvová                          50 let
Stanislav Tomšíček                55 let
Jaroslava Řehůřková              55 let
Růžena Šimková                    70 let

Narození:
Ondřej Capoušek, Desná 145                          Blahopřejeme

Úmrtí:
Ladislav Renza,   Desná 112
František Schütz, Desná 140

Hana Flídrová



Změny ve vydávání cestovních dokladů
   Od  1.  září  2006  vstupuje  v platnost  novela  zákona 
o cestovních dokladech, která přináší podstatné změny ve 
vyřizování žádostí o vydání cestovních pasů.
Zákon  zavádí  vydávání  strojově  čitelných  cestovních 
dokladů s biometrickými údaji (cestovní pas, diplomatický 
pas a služební pas). 
   Cestovní  pas  (CP)  se  strojově  čitelnými  údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům 
starším 15 let s dobou platnosti 10 let, občanům ve věku 
od  5  do  15  let  s dobou  platnosti  na  5  let.  Občanům 
mladším  5  let  se  vydává  cestovní  pas  bez  strojově 
čitelných  údajů  a  bez  biometrických  prvků  s dobou 
platnosti  jeden rok.  Občané,  kteří  požádají  o  vydání  CP 
v kratší  lhůtě,  tzv.  rychlovky,  se  vydá  CP bez  strojově 
čitelných  údajů  s dobou  platnosti  6  měsíců.  Lhůta  pro 
vydání cestovního pasu s biometrickými prvky je 30 dnů, 
„rychlovka“ tj. CP bez strojově čitelných údajů do 15 dnů.
Od  1.  září  se  nebudou  zapisovat  děti  do  cestovních 
dokladů.  Děti  zapsané  v cestovních  dokladech  před 
nabytím  účinnosti  zákona  č.  136/2006  Sb.  budou  moci 
i nadále  cestovat  společně  s rodiči  do  zahraničí  bez 

vlastního  CP.  Od  1.  září  nelze  provádět  změny  údajů 
o dítěti zapsaném v CP rodičů.
   Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji 
lze  podat  pouze  u  příslušného  obecního  úřadu  obce 
s rozšířenou působnosti  tj.  u  Městského úřadu Litomyšl. 
Žádost o vydání CP pro děti do 5 let a tzv. rychlovky je 
možno podávat nadále na Obecním úřadě v Dolním Újezdě 
(nutno  předložit  vyplněný  formulář,  platný  OP,  1x 
fotografii, při rychlovkách fotografie dvě).
   U cestovního pasu s biometrickými údaji se nepodává 
žádost  na  úředním  tiskopisu,  nepředkládá  se  fotografie. 
Žádost  se  zpracovává  s využitím  informačního  systému 
obyvatel,  k podání  žádosti  se  tedy  musí  každý  občan 
dostavit osobně, týká se i dětí od 5 let.
   Při  podávání  žádosti  o  cestovní  doklady  pro  děti  do 
15 let je nutné počítat s prodloužením lhůty o vyřízení CP, 
z důvody  vystavení  osvědčení  o  státním  občanství  ČR 
(trvá cca 14 dní, správní poplatek činí 100,- Kč). Žádosti o 
vydání  osvědčení  o  státním  občanství  se  přijímají  na 
matričních  úřadech.  K žádosti  nutno  doložit  originál 
rodného listu dítěte, originál oddacího listu rodičů, popř. 
rodné listy rodičů, platný doklad totožnosti rodiče.

Správní poplatky:
- vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji s biometrickými prvky    600,- Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let   100,- Kč
- vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1500,- Kč
- občanům mladším 5 let     50,- Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let 1000,- Kč 

Stanislav Tomšíček- katolický kněz
   Naše obec Desná a mladočovská farnost se po osmi letech opět dočkala velké radosti. Po jáhenském svěcení 24. června jsme 
v sobotu 16. září viděli, jak královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka vložil ruce na Stanislava a vysvětil ho na Kristova 
kněze. V neděli 17. září pak Mladočov zažil velkou slavnost Primiční mše svaté, kterou sloužil náš novokněz. Po velkých 
přípravách modlitby, která byla po dobu tří měsíců na tento úmysl konána, se farnost podílela společně na přípravě slavnosti. 
Byl postaven velký stan jako kněžiště pro 23 kněží 
a 6 jáhnů, kteří k nám přijeli, mezi jinými zástupce 
biskupství mons. Karel Moravec, kanovník Václav 
John. Na tuto slavnost přijeli i kněží ze zahraničí, 
duchovní  sekulárního  institutu  „Sv.  otce  PIA 
z Pietrelciny“ působící v Polsku, Itálii, Švýcarsku, 
té spirituality, ve které byl Stanislav formován při 
pobytech v Itálii. Spolu s nimi přijeli mladí těchto 
skupin  z mnoha  míst  naší  vlasti  a  ze  Slovenska. 
Bylo  připraveno  sezení  pro  600  lidí,  které  bylo 
využito  a  po  mši  sv.  bohaté  občerstvení  pro 
všechny,  které  připravil  pan  Miloš  Rejman 
s kolektivem  –  spoustu  dobrot.  Ženy  z  naší 
i sousedních farností napekly, jako vždy, vynikající 
koláče a skoro nezvládnutelné množství sladkostí. 
Díky za to vše. Pro naše povzbuzení sděluji, že pro 
mnoho  cizích  lidí  bylo  těžko  pochopitelné  to 
krásné prostředí a nálada, jaká zde vládla. Krásné 
bylo  i  to,  jak  vypravily  maminky  doprovod 
družiček  našemu  novoknězi.  Na  závěr  dokonce 
propuklo  veliké  veselí  při  závěrečném  divadle 
O veliké řepě, které nás zavedlo do dětství Standy 
prostřednictvím  dobového  záznamu  jeho  hlasu 
v pěti letech.
   A nakonec krásné blahopřání naší starostky, dárek obce a kytice. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě stánků, 
sezení, květinové výzdoby, vzorně zorganizovaného parkování 180-ti aut, organizování všeho dalšího dění, ale hlavně duši 
toho všeho, našemu panu faráři Otci Josefovi Preislerovi.
   Po mši svaté se Standa za doprovodu všech kněží vydal na hřbitov ke hrobu maminky, aby zde položil kytici. Večer nám 
udělil novokněžské požehnání a nám zůstává v srdcích velká radost a dík Bohu.                                            Josef Jebousek



Mediaservis s.r.o.

nabídka zaměstnání na zkrácený úvazek 1 hod denně 
roznos předplaceného tisku v ranních hodinách

po obci Desná
 vhodné pro invalidní důchodce, nezaměstnané,

 ženy na mat. dovolené

 výdělek 2 Kč za kus 
zájemci volejte na tel: 465 534 884

 mobil: 724 006 882

II. společná vycházka

   V den pracovního volna 6. července 2006 jsme se opět 
vydali  společně  za  poznáváním  blízkého  okolí  naší 
vesnice. Po vcelku zdařilém, ale dosti  fyzicky náročném 
výšlapu  k pramenům  řeky  Desné  v měsíci  květnu,  byla 
nyní zvolena trasa méně náročná. Zde je nutno poděkovat 
p.  Janu Kulhavému za  výběr trasy,  který tato  místa  zná 
z mládí a z vyprávění svých rodičů.
   Linkovým autobusem jsme dojeli na zastávku Posekanec 
a  první  cíl  našeho  putování  bylo  navštívit  místa  bývalé 
sklárny  na  Posekanci.  Sklárna  byla  založena  majiteli 
panství v Nových Hradech v roce 1828. Huť se jmenovala 
Marienwald.  Vedle  huti  byla  budova,  jež  sloužila  jako 
obydlí sklářů a úředníků se svými rodinami,  neb hlavně 
zpočátku  byla  značná  část  zaměstnanců  národnosti 
německé. V huti se dělaly vázy, džbány, sklenice, slánky, 
cukřenky, vše nejrozmanitějších tvarů a barev v provedení 
obyčejném i  broušeném. Lilo se zde také tabulové sklo. 
V nedaleké Lubné byla též postavena sklárna roku 1835, 
aby bylo zužitkováno dřevo z polomu. Výroba zde byla asi 
o něco nižší než na Posekanci, ale dobré jakosti. Vše bylo 
vyváženo výhradně do ciziny. Tato sklárna skončila roku 
1851.  Huť  na  Posekanci  byla  v provozu  50  let  do  roku 
1878,  kdy  následkem  stálého  zdražování  dřeva 
a zřizováním nových skláren na uhlí došlo k úpadku a huť 
zavřena a následně zbořena. Sousední budovy, jež sloužily 
jako obydlí  sklářů,  proměněny na panské hájovny.  Ještě 
dnes v místech, kde huť stála, se nacházejí úlomky různě 
zbarveného skla,
   Naše  výprava směřuje  dále kolem domku glásmistra. 
Tuto  budovu  dal  majitel  Posekance  a  okolních  lesů 
Dr. Ervin  Nádherný  v roce  1914  přestavět  a  upravit  na 

letní sídlo pro svou rodinu. Zde bylo pořízeno 
naše společné foto z této výpravy. Nedaleko je 
hráz vysušeného rybníku, jehož velikost měla 
být kolem 22 ha.
   Procházíme dále kolem panské myslivny. 
Zde se narodil první český lesnický spisovatel 
a  redaktor  Jan  Doležal  (1847  –  1901). 
Vydával časopis Háj. Je zde umístěna pamětní 
deska.  Krátká  zastávka  u  studánky 
„U Huberta“ a  pak na skládce klád dřeva je 
posezení,  kratší  odpočinek  a  posilnění. 
Následně  jdeme  kolem  Tereziánského  háje, 
kde v minulosti stávaly jedle ve stáří až 400 
let do poloviny minulého století.
   Zastavujeme se  „U mlýnského kamene“. 
Dle  pověsti  na  rozhraní  lesů  panství 
novohradského a litomyšlského stávala velká 
jedle.  Jistý  mlynář  strom porazil  na  výrobu 

hřídele mlýnského kola. Byl potrestán tím, že musel odnést 
na  toto  místo  dva  mlýnské  kameny.  Zde  pak  skonal. 
Mlýnský kámen s letopočtem 1749 je zazděn v podstavci 
pod křížem postaveným v roce 1880. Kříž opraven v roce 
1986.  Dále  pokračujeme  kolem  dřevěného  srubu,  který 
v dřívějších  dobách  sloužil  při  panských  honech 
k odpočinku a posezení při občerstvení lovců.
   Přecházíme řeku Desinku. Toto je druhá řeka se jménem 
naší  obce.  Její  prameniště  je  směrem  k vesnici  Paseky 
u Proseče.  Koryto  je  dnes  upraveno  bagrem,  asi  kvůli 
odvodnění  močálů.  Pod  samotou  bývalé  hájovny 
„Kozmín“ na Kamenných Sedlištích se tato řeka vlévá do 
řeky Desné, která pramení u obce Svatá Kateřina.
   Další zastávkou jsou místa skrytá v lesní houštině, kde 
stávala v minulosti parní pila. Byla postavena přímo v lese 
ke zpracování velkého polomu v roce 1930. Pracovalo se 
zde  na  3  katrech  na  dvě  směny.  Práce  v lese  při  těžbě 
vyvrácených  a  zpřerážených  stromů  byla  velmi 
nebezpečná. Došlo zde ke 3 smrtelným úrazům. Na práci 
se  podílelo  730  dřevařů.  Bylo  zde  i  mnoho  povozníků 
k odvozu dřeva.  Pila  po zpracování polomu v roce 1932 
vyhořela.
   Naše výprava se ještě  zastavuje u nového rybníku, v 
krásném lesním prostředí. Ukončení celodenního výšlapu 
v příjemném  prostředí  hostince  „Pod  hájem“.  Bylo  27 
účastníků, počet dosti vysoký. Počasí pěkné a nálada velmi 
dobrá, za což děkujeme. Tak skončil druhý výšlap mladých 
i  dříve narozených desenských občanů zajímajících se o 
historii blízkého okolí, kterým to dovolilo zdraví a mohli si 
udělat čas. 

Oldřich Kladivo
  

Mediaservis s.r.o.

nabídka zaměstnání na zkrácený úvazek 3 hod denně 
rozvoz tisku v ranních hodinách vlastním autem 

po obcích D. Újezd, Budislav, Mladočov ….
vhodné pro invalidní důchodce, nezaměstnané, 

ženy na mat.dovolené
 pojížďka vlastním autem (na cesťák)

 výdělek 11 000 čistého
 zájemci volejte na tel: 465 534 884

 mobil: 724 006 882



Věrné návraty
   Každým rokem v letní dobu, většinou v období prázdninových měsíců, jsme na 
Desné mohli často potkat pána vyšší postavy, jenž šel od autobusu na návštěvu 
svých  příbuzných.  Znali  jsme  jej  pod  jménem  Slávek  a  věděli  jsme,  že  je 
z Jugoslávie. Jde o bývalého námořního důstojníka Slavomíra Flídra. Narodil se 
ve Velké Kopanici v bývalé Jugoslávii v roce 1926. Nyní je v důchodu a žije ve 
Splitu v Chorvatsku. V krajanských novinách Jednota o něm při příležitosti jeho 
80. narozenin píší, že obecnou školu začal v Kopanici a dokončil v Litomyšli. Zde 
také v roce 1946 ukončil studium na Státním reálném gymnáziu. V roce 1946 se 
vrátil  do  Jugoslávie  a  vstoupil  do  Vojenské  námořní  akademie  a  podstoupil 
ponorkářskou specializaci.  Po deseti  letech služby na ponorkách přestoupil  do 
vojenského námořního školství, kde přednášel a stal se šéfem katedry. Zde působil 
až  do  odchodu  do  důchodu.  Má  hodnost  fregatního  kapitána  ve  výslužbě. 
V krajanských novinách je též zmínka, že rod Flídrů pochází z Desné u Litomyšle.
   Jeho otec Jan Flídr pocházel z Desné čp.  91 z početné rodiny. Jistě stojí za 
zmínku, že jeho bratr Václav (stavební inženýr) byl ruským legionářem a bojoval 
v I. svět. válce u Zborova a zde 2. července 1917 padl. Je pochován s ostatními 
hrdiny pod mohylou v Cecové.  Jeho jméno je  na  pomníku padlých na  Desné. 
V této válce padl i jeho druhý bratr František, jenž byl ženatý na Chotěnově. Jan 

Flídr se vyučil řezníkem za Rakousko – Uherska a poté se vypravil „vandrem“ do Slavonie, kde měl sestru a švagra. Později se 
v Litomyšli oženil a se svou manželkou natrvalo odcestoval a usadil v Jugoslávii.
   Slavomíra Flídra jeho otec v 10 letech roku 1936 přivezl do Čech do Litomyšle k příbuzným, původně na 2 roky, aby se 
naučil dobře česky. Zde dochodil obecnou školu, ale pak začala II. světová válka, musel zde zůstat a nakonec zde vystudoval 
gymnázium. V Litomyšli má mnoho přátel ze studií, s kterými se pravidelně každoročně schází. V mládí se dosti věnoval 
sportu a snad i proto v 80 letech si troufne cestovat.
   V novinách Trs o něm před lety bylo psáno, že fregatní kapitán Slavomír Flídr chtěl být letcem, ale nakonec se mu staly 
podmořské hlubiny osudem. Přestože se v Čechách nenarodil, považuje se za Čecha a velkého příznivce Litomyšle a jistě 
můžu  dodat  i  Desné  u  Litomyšle.  Mohli  jsme  jej  zastihnout  i  při  různých  besedách  v altánu  „na  točně“  v rozhovoru 
s desenskými občany. Fotoaparát jej zastihl při čekání na autobusové zastávce na Desné v červenci 2006. 

Oldřich Kladivo

Informační místa pro podnikatele - zadávání požadavků 
z webu
   Od  1.  června  2006  mají  podnikatelé  možnost  obrátit  se  se  svým 
problémem  na  InMP  nejen  osobně,  telefonicky  či  e-mailem,  ale 
i prostřednictvím  elektronického  formuláře  umístěného  na  adrese 
http://inmp.komora.cz, zde  kromě  samotného  požadavku  vyplní  i  své 
kontaktní údaje a zvolí libovolné RM, na které je požadavek poté odeslán. 
Zároveň  si  podnikatel  zvolí  způsob  obdržení  odpovědi  na  svůj  dotaz  – 
písemně na  jím zadaný e-mail  nebo si  řešení  osobně vyzvedne na  RM 

(kontaktní údaje na RM obdrží v e-mailu potvrzujícím přijetí jeho požadavku). Více informací o projektu InMP získáte na 
internetové  adrese  http://www.komora.cz nebo prostřednictvím RM ve Svitavách a jeho expozitur  v Litomyšli,  Moravské 
Třebové a Poličce – http://www.ohksvitavy.cz, tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.

Bohatá sportovní sezona desenských hasičů 
Sestavy týmů:
ŽENY
- Boštíková Věra, Flídrová Jana, Kabrhelová Adéla, Kabrhelová Tereza, Křížová Věra, Kuchtová Kamila, Nádvorníková 

Eva, Šimková Kamila, Šimková Zuzana
MUŽI (A)
- Flach David, Flídr Dušan, Lipavský Aleš, Lipavský Martin,  Nádvorník Leoš,  Rosypal Josef, Šimek František,  Šimek 

Pavel, Vodehnal Josef, 
DOROST (res. MUŽI B)
- Čermák Vojtěch, Lipavský Luboš, Lipavský Petr, Nádvorník Jan, Šimek Jaroslav, Pavliš Jan, Vejrych Jan, Severa Václav, 

Flach Lukáš
8.4 – 9.4 2006, O pohár TRW Lucas – Jablonec nad Nisou
   Tradiční halový závod stovkařů a štafet, dobrovolných a profesionálních hasičů. Mezi 290. startujícími muži se objevili i tři 
naši  závodníci  –  Lipavský  A.,  Šimek  P.  a  Rosypal  J.  Vynikající  výkony  předvedl  Lipavský  A.,  když  ve  všech  třech 
absolvovaných pokusech dal čas pod 19s.
13.5 2006, Hasičské stovkování – Ostrava

mailto:RMSvitavy@inmp.cz
http://www.ohksvitavy.cz/
http://www.komora.cz/
https://mail.inmp.cz/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://inmp.komora.cz/


   Pátého ročníku a pravděpodobně již posledního, se z SDH Desná účastnili  celkem čtyři závodníci mužské kategorie – 
Rosypal  Josef,  Šimek Pavel,  Flídr  Dušan a nováček Flach David.  V kategorii  žen nás  tradičně a  kvalitně reprezentovala 
Flídrová Jana, jenž časem 19,65s obsadila vynikající 11.místo a jako jediná si připsala prvních 20 bodu do seriálu Český pohár.

20.5 2006, O pohár starosty obce – Široký Důl
   První závod seriálu Okresní ligy Svitavska v požární útoku se uskutečnil tradičně v Širokém Dole. Barvy SDH Desná zde 
hájila dvě družstva, ženy a v mužské kategorii družstvo dorostenců v čele s Josefem Rosypalem. Dorostenci si vedli velmi 
dobře, když časem 22,99s obsadili celkové 9. místo a připsali si první 3 bodíky do ligy za místo osmé. Ženy po problémech na 
rozdělovači daly útok za 25,39s, což bohužel stačilo pouze na celkové 6. místo, čtyři ligové body a 4. ligové místo.   
3.6 2006, Memoriál Josefa Spurného, extraliga ČR – Brněnec
   Prvního závodu extraligy ČR, jejíž součástí zároveň byla i Okresní liga Svitavska, se mezi 54. startujícími družstvy mužů 
a žen účastnila i družstva mužů a žen SDH Desná. Za velmi chladného a uslzeného počasí se dařilo tak na půl. Muži díky 
pokaženému rozdělovači skončili s neplatným pokusem na chvostu startovního pole a tak čest SDH Desná zachraňovaly ženy, 
jenž podařeným pokusem dosáhly časem 20,89s na pěkné šesté místo.
10.6 2006, Pohár ke120. výročí založení SDH - Telecí
   Za velmi solidního počasí se do Telecího sjelo 15. mužských a 4. ženské kolektivy, mezi nimi nechyběla ani soutěžní 
družstva SDH Desná. Poprvé v novodobé historii za SDH Desná startovaly celkem tři kolektivy, dva mužské Desná A a B 
a jeden ženský.V mužské kategorii jako třetí nastoupilo desenské Béčko (tým složený z dorostenců o věkovém průměru 15 
let), které slibně rozběhnutý pokus, díky nedoběhnutí jednoho z proudařů, nedokončilo a skončilo tak na 13. až 15. místě. O 
něco lépe se vedlo Áčku, což jim vyneslo celkové 3. místo, tedy špatný výkon, slušné umístění. Desná A se díky tomuto 
závodu ještě dostala do hry o druhé, ale spíš o třetí místo v celkovém hodnocení OLS.
   V kategorii žen to opět jiskřilo mezi všemi čtyřmi zúčastněnými družstvy, jelikož bodová tabulka OLS před tímto závodem 
byla velice vyrovnaná. Naše ženy se startovním číslem 2 skvěle rozběhnutý útok pokazily díky taktické chybě vedoucího 
družstva a obsadily konečné 4. místo.
 17.6 2006 Český pohár Velkopovického kozla – Moravský Beroun
   Velmi povedené vystoupení všech čtyř závodníků SDH Desná na tomto závodě. V ženské kategorii Jana Flídrová potvrdila 
celkovým pátým místem svoji příslušnost k republikové extra třídě, zdárně ji pak výkonem doplnila i Zuzka Šimková, jenž 
obsadila celkové 22. místo. V mužské kategorii se blýskl Šimek Pavel, který si časem vylepšil svůj osobní rekord a obsadil tak 
konečné 17. místo. Flídr Dušan – 22. místo. 
18.6 2006 Krajské kolo PS dorostu - Vysoké Mýto
   V barvách SDH Kamenec se předvedla Šimková Zuzka, jenž notně pomohla vybojovat celkové vítězství a postup na MČR 
do Liberce. Především však dosáhla individuálního úspěchu, když v přeboru jednotlivkyň na 100m s přek. získala prvenství 
a stala se tak přebornicí Pardubického kraje pro rok 2006.
25.6 2006 Okresní kolo PS – Litomyšl
   Pořadatelská,  velmi  povedená  generálka  na  chystané  MČR,  jenž  se  zde  bude  v  půlce září  konat.  Naprosto  perfektně 
připravené závody, proklatě horké a únavné počasí, velmi solidní výkony závodníků a matný výkon některých rozhodčích, tak 
by se to dalo asi shrnout.V mužské kategorii Široký Důl jasně ukázal, kdo že je králem okresu Svitavy a dovolím si říct i kraje 
Pardubického. Mužům z Desné A nezbývalo než se soustředěným výkonem koncentrovat na druhé místo a postup do krajské 
soutěže a zároveň si chránit záda před dotírajícím Kamencem. A dokonale se jim to podařilo, když v disciplíně 100m s přek. 
v součtu obsadili druhé místo, 4x 100m časem 60,82s byli taktéž druzí a disciplínu P.Ú časem 27,17s vyhráli. V celkovém 
účtování to hodilo druhé místo se ztrátou cca. 5s na vítězný Š. Důl. Druhé desenské družstvo, muži B, složené z dorostenců, 
předvádělo, vzhledem k věkovému průměru, celkem solidní výkony – šestý útok, osmá štafeta a devátý součet jednotlivců. 
Takže určitě ostudu neudělali a především posbírali spoustu zkušeností a postřehů.
   Ženská  kategorie,  dle  očekávání,  skončila  soubojem Desné  a  Kamence  a  nikdo  další  nedostal  šanci  promlouvat  do 
postupových míst. Naše ženy všechny tři disciplíny prohrály a skončily tak druhé za vítězným Kamencem. Příčin této porážky 
bylo několik,  únava, horko, výkony rozhodčích, nesportovní chování fandů, především to ale  byly vlastní  špatné výkony 
obzvláště v disciplíně 100m. s překážkami. Ženy tedy obsadily celkové druhé místo a postoupily na krajské kolo, tedy cíl byl 
splněn a uvidí se.
8.7 2006 Český pohár Velkopopovického kozla – Podorlická stovka – Solnice
   Jelikož malebný hasičský areál v Kvasinách poškodilo jarní tání, konal se třetí závod Českého poháru v náhradním prostředí, 
a to na atletickém stadionu v Solnici. Barvy SDH Desná zde hájili čtyři závodníci a až na výjimku se moc nedařilo, lepe řečeno 
vůbec. Výjimkou byl pouze výkon Zuzky Šimkové, která v základních rozbězích dala dvě nízké devatenáctky a v základním 
kole tak obsadila 12. místo. Skvěle se ji potom povedl finálový rozběh, když i přes drobné chybičky dokázala vyseknout čas 
19,07s a obsadit tak výborné 10. místo. Ostatní závodníci, na místo očekávaného koncertu, předvedli spíše pohřební pochod. 
Jana  Flídrová  po  nevydařeném  prvním  pokusu,  při  druhém  předvedla  hrůzostrašně  vypadající  pád,  po  kterém  skončila 
v nemocnici a závod tak nedokončila. V mužské kategorii sice solidní stovkové pokusy předvedl Šimek Pavel, bohužel jeho 
snaha skončila na rozdělovači a tak nakonec časem 22,37s obsadil 86. místo. Flídr Dušan předvedl dvakrát nepřekonání lávky 
a získal tak 2x DNF a 95.místo.
16.7 2006 O putovní pohár starostky obce Lubná
   Další díl seriálu závodů Okresní ligy se odehrál v Lubné, na stejné trati jako v loni a za velmi pěkného počasí. Své umění zde 
měla možnost předvést dvě družstva mužů, Desná A a B a samozřejmě i desenské ženy, jenž stále ještě mají šanci míchat 
pořadím na špici průběžných výsledků OL. Jako první se prezentovali celkem povedeným a na jistotu provedeným pokusem 
dorostenci, tedy Desná získala pěkné čtvrté místo. Áčko zariskovalo na velmi rychlé trati, což vyneslo celkové 12. místo.



   V mužské kategorii, po ukončení závodu OL, proběhla již tradiční soutěž na neupravené poctivé PS12. V této kategorii se 
smůla a štěstí obrátily. Desná B bohužel inkasovala neplatný pokus, zatímco Desná A předvedla nejrychlejší vodu dne a v této 
kategorii zvítězila.
   V kategorii žen naše děvčata takticky kvalitním provedením útoku zvítězila a boj o přední příčky OL v této kategorii zůstává 
nadále otevřený a velmi napínavý. 

29.7 2006 O pohár SDH Bohuňov
   Pokračování měla tentokrát Okresní liga v Bohuňově, kde bylo k dostání teplého počasí, konkurence a kvalitní trati. Výkony 
družstev žen i mužů SDH Desná se nesly v nastaveném trendu letošní sezóny. A tak muži časem obsadili 7. místo a ženy místo 
čtvrté.
6.8 2006 O pohár SDH Rozhrání
   Druhou třetinu seriálu Okresní ligy uzavřel uplakaný závod v Rozhrání. Nejhorší trať, nejhorší rozhodčí, nejhorší počasí, ale 
nejlepší klobásy a hamburgery, toť Rozhrání. Zase chyby, u mužů na proudu 8. místo a u žen na koši 3. místo. Málo se trénuje 
a vůbec se nedaří.
12.8 2006 Český pohár Velkopopovického kozla - Večerní stovka - Kamenec
   Zima a vytrvalý místně silný déšť provázel tradiční stovkovou soutěž v Kamenci. I přes všemožnou snahu pořadatelů se 
nepodařilo odběhat dle harmonogramu a tak se závod uskutečnil pouze jednokolově na jeden pokus. Mezi cca. 90ti ženami se 
neztratily  ani  závodnice  SDH  Desná,  Jana  Flídrová  14.  místo  a  Zuzka  Šimková  17.  místo.  V mužské  kategorii  sbírali 
zkušenosti Flach David 71. místo, Šimek Jaroslav 88. místo, Flach Lukáš a mezi nimi ostřílený matador Šimek Pavel 94. 
místo. 
13.8 2006 O pohár starosty obce, COMFI CUP – Kamenec
   V prozatím nejkvalitněji obsazeném závodě Okresní ligy se představila také dvě družstva mužů a jedno žen z SDH Desná. 
Soutěž zahájilo družstvo Desné B (dorost) a nevedli si špatně, v 20-ti členné konkurenci obsadili solidní 17. místo. Desná A 
startovala na konci startovního pole a prvním letošním povedeným pokusem pobrala celkové 2. místo a uchovala si tak ještě 
možnost promlouvat do čelních příček OLS, přestože o vítězi OLS je již rozhodnuto. V ženské kategorii naše holky díky 
chybce na levém proudu obsadily celkové 7. místo a bude hodně záležet na posledních dvou závodech OLS, jelikož se ještě 
bude tvrdě bojovat o první až čtvrté místo.
 19.8 2006 Krajské kolo v     PS – Jablonné nad Orlicí   
   Vzhledem k průběhu celé letošní sezóny a především neuvěřitelnému množství zranění jednotlivých závodníků (u mužů 
citelně chyběla největší opora - dlouhodobě zraněný Lipavský Aleš, navíc se těsně před krajem zranil i další stavební kamen 
družstva - Rosypal Josef. Ženský tým těsně před a na kraji postihla přímo katastrofa – zhmožděný kotník Kabrhelové Adély, 
vysoká teplota Kabrhelové Terezy, natažená třísla a svaly Křížové Věry, Vejrychové Elišky, Šimkové Kamily a v neposlední 
řadě i poúrazový blok Flídrové Jany), lze vystoupení obou kolektivů SDH Desná na krajské soutěži považovat za úspěch. Muži 
obsadili 2. místo na štafetách, 5. místo v 100m a 3. místo v p.ú., celkově to tedy dalo velmi solidní třetí místo. Ženy, stejně jako 
muži, obsadily celkové 3. místo, když skončily druhé ve štafetě, třetí na 100m a čtvrté v p.ú. Z jednotlivců lze vypíchnout 
výkon: Lipavského Martina, jenž povedeně a narychlo zaskakoval na nejtěžší překážce, domku a Jany Flídrové, která i přes 
blok na příčném břevně, dokázala vybojovat druhé místo v přeboru jednotlivkyň.
26.8 2006 O pohár starostky obce, „Vo litr“ - Desná 

   
Ačkoli mně nepřísluší tuto soutěž hodnotit, tak i přesto můžu konstatovat, že 
patřila  k jedné  z nejlepších  v rámci  okresní  ligy.  Solidní  počasí,  perfektní 
zázemí,  areál  a  trať,  fungující  technická  četa,  časomíra,  chutné  a  hojné 
občerstvení,  výborný  DJ  a  komentátor,  kvalitní  rozhodčí,  hodnotné  ceny, 
nádherný putovní pohár a jako třešnička povedené finále. Soutěže na Desné se 
zúčastnila  dvacítka  družstev  (12x  muži,  5x  ženy  a  3x  veteráni)  a  bylo 
provedeno  celkem  28.  požárních  útoků.  V  soutěži  muži  Desná  A obsadili 
celkové  druhé  míso  a  zajistili  si  tak  postup  do  finále,  kde  potom kvalitně 
provedeným  útokem  zůstali  též  těsně  pod  stupínkem  nejvyšším.  Desná  B 
(dorostenci)  obsadili  celkové  7.  místo  a  bohužel  zůstali  těsně  před  branami 
finále. V ženské kategorii se jako první postavily na plato ženy SDH Desná 
a po drobných chybičkách srazily terče v čase 20,56s a obsadily tak konečné 
3. místo. Luboš Lipavský ml. bojoval až do roztrhání (viz foto).

9.9 2006 Český pohár Velkopopovického kozla – Borovanská stovka - Borovany
   Tradičně poslední závod seriálu závodů Český pohár Velkopopovického kozla se opět odehrával  v Borovanech a to za 
krásného počasí a při celkem chudé účasti.  V mužské kategorii Desnou reprezentovalo celkem šest borců, tradičně Šimek 
Pavel 17. místo, Flídr Dušan 13. místo a také mladá krev Šimek Jaroslav 37. místo, Flach David 43. místo   a     Flach Lukáš  
35. místo. Mezi ženami bylo za dobrými výkony vidět i dvě závodnice SDH Desná Flídrovou Janu 19. místo a Šimkovou 
Zuzanu 26. místo.                                                                                                                                                         Dušan Flídr



Cvičení žen

Po letní přestávce zveme opět všechny zájemkyně o kondiční cvičení, které bude zahájeno 
v pondělí 2. října 2006 v  18.30 hodin v posilovně v budově Obecního úřadu v Desné.
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