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Zamyšlení…..
Domov

Všichni
desenští
občané
a
všichni
Hlas jeden z daleka,
rodáci
obdrželi
do
tak domov mluvit umí.
svých
domovů
Hlas volá člověka
pozvánku na již
a člověk porozumí.
4.setkání. Troufnu
K. Toman
si říci, že většina
pozvaných
už
plánuje cestu k nám
na Desnou, ale najdou se tací, kterých se sjezd rodáků
„netýká“. Dlouho jsem přemýšlela o tom, kam několik vět
úvodníku směřovat. V minulém čísle Deseňáčku jste se
mohli v článku Standy Tomšíčka dočíst, co je domov.
Těchto několik řádků bylo nesmírně poučných a
zajímavých, vyzývajících k velkému zamyšlení každého
z nás, neboť každý člověk je jiný, má jiné postoje k životu,
tak i vztah ke svému rodišti. Definice domova se u
každého z nás liší. Domov je především bezpečné místo,
kam se můžeme vždy vracet, místo, ke kterému nás něco
váže. Při svém přemítání jsem si uvědomila, zda vůbec
víme, kdo před 20 lety vyřkl poprvé ten nápad
zorganizovat právě sjezd rodáků. Trochu jsem pátrala po
pamětnících a našla odpověď. K mému překvapení to byla
naše milá babi, sama rodačka z Budislavi, kam byla
pozvána na sjezd rodáků. Právě tato obec byla po okolí
jednou z prvních, kde takovéto setkání zorganizovali. Pod
vlivem čerstvých dojmů, které naplní srdce lidí, kteří se po
letech sejdou ve svém rodišti, vyslovila poprvé myšlenku
uspořádat také na Desné setkání všech, kteří k naší obci

200 let znovuobnovení farnosti
Farnost v Mladočově si připomene v sobotu 7. července
2007 v 930 hodin při slavnostní bohoslužbě, za účasti otce
biskupa Mons. Josefa Kajneka, 200. výročí znovuobnovení
farnosti mladočovské v chrámu Páně sv. Bartoloměje.
Zároveň obec Poříčí oslavuje 70 let od otevření Lidového
domu (Orlovny) v Poříčí. Tuto událost si připomínáme ve
1400 hodin téhož dne v sále kulturního domu při koncertě
dechového souboru Bekras.
Srdečně zve Pater Josef Preisler,
farní rada a zastupitelstvo obce Poříčí
(pokračování na str. 3)

mají jakékoliv pouto. Ať už se zde narodili nebo byli na
vychování nebo je sem zavál osud. Od myšlenky k činům
nebylo daleko, vždyť právě tenhle nápad řekla svému
manželovi, dlouholetému předsedovi SDH a v onom
památném roce 1987 hasiči vzpomínali 50. výročí svého
založení. Pořadatelské role se ujal tehdejší občanský výbor
a zde se zrodila myšlenka požádat o spolupráci sousedy
z Horního Újezda. A tak si navzájem při setkáních rodáků
vypomáháme pořadatelskou službou již 20 let. S odstupem
času se na tohle vše můžeme dívat jako na soužití a
přátelství, kdy obě obce nemají společnou jen hraniční
říčku, ale je to kamarádství z dětství, provázené bitkami
pod stráněmi, společná láska k fotbalu a na nejvyšším
místě pak i manželská pouta. Největší kus práce odvedl
realizační tým před prvním setkáním, kdy se pracně
sháněly adresy občanů, kteří z naší obce odešli. Když
nahlédneme do původních seznamů, uvědomíme si, jak
naše řady prořídly. Právě všem těm rodákům a občanům
Desné je věnována vzpomínka při slavnostní mši. Program
celého setkání je zachováván v původní podobě, avšak
letos jsme jej museli trošičku pozměnit pod vlivem
nepředvídaných okolností.
Vážení občané, jménem obecního zastupitelstva
a realizačního týmu sjezdu rodáků, Vás ještě jednou
srdečně zvu na 4. setkání Deseňáků a přeji Vám příjemné
chvíle se svými přáteli. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem
nám pomohli opět tuto akci zabezpečit, děkuji.
Hana Flídrová, starostka obce

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 25. 4. a 13. 6. 2007
a schválilo:

mimo jiné projednalo

- závěrečný účet obce za rok 2006
- zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
- oprava oplocení u kříže, zhotovitel Jan Nádvorník, Desná 68
- nákup ozvučovaní techniky
- cenovou nabídku na výměnu oken v mateřské škole od zhotovitele Profistav Litomyšl
- začlenění území obce Desná do MAS Litomyšlsko
- výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy v Desné
- smlouvu s firmou Fortech Litomyšl o umístění vysílače na budově OÚ v Desné

Změna pracovní doby v potravinách
U Šimáků z důvodu mateřské dovolené
Od 18. 6. 2007 až do odvolání bude otevřeno:
Pondělí
7.30 - 10.00
Úterý
7.30 - 10.00
15.00 - 17.00
Středa
7.30 - 10.00
Čtvrtek
7.30 - 10.00
15.00 - 17.00
Pátek
7.30 - 11.00
15.00 - 17.00

Výměna řidičských průkazů
Městský úřad v Litomyšli apeluje na
občany, aby výměnu řidičských
průkazů nenechávali na „poslední
chvíli“ a dostavili se na odbor
dopravy. Úřední hodiny jsou
následující:
Pondělí, středa
8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
(v měsíci červenec a srpen pouze do 16.00 h)
Úterý, čtvrtek
8.00 – 11.30
12.30 – 14.00

Pracovní
doba
v knihovně
Dolní Újezd o
prázdninách
V červenci je půjčování
pouze v úterý a ve čtvrtek
od
8.00 - 12.00
12.45 - 16.00
Od 23. 7. 2007 do 31. 8. 2007 knihovna uzavřena.

Úřední hodiny o prázdninách – matrika Dolní
Újezd
Úřední hodiny na matričním úřadě v Dolním Újezdě jsou
v době prázdnin:
Pondělí a středa
7.00 – 11.30
12.30 - 16.00
Mimo tyto úřední hodiny pouze po telefonické domluvě.

Voda základ života
Z posledního rozboru vody od provozovatele VHOS ze dne 4. dubna letošního roku je voda stále na úrovni
téměř kojenecké vody.
Pro zajímavost obsah dusičnanů je 8,9 mg/l (mezní hodnota 50), dusitany menší než 0,04mg/l (mezní hodnota
0,5), pH 7,82 ( limitní hodnota 6,5-9,5), tvrdost 1,71mmol/l (limitní hodnota 2-3,5), volný chlor než 0,04mg/l
(mezní hodnota 0,3), železo menší než 0,05 mg/l (mezní hodnota 0,2).

Upozornění
Oznamujeme že veřejný internet, posilovna a knihovna je dočasně mimo provoz.

 

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Věra Pavlišová
50 let
Marie Nádvorníková
50 let
Hana Jílková
50 let
Marta Bartošová
50 let
Stanislav Pavliš
55 let

Jan Kroulík
Bohuslav Sýkora
Josef Jebousek
Jaroslav Kopecký
Věra Capoušková
Josef Rosypal

55 let
60 let
60 let
65 let
70 let
80 let

Ladislav Kladivo

83 let

Narození:
Nikola Valíčková
Natálie Servusová

Všem srdečně blahopřejeme


Mikroregion - soutěž dětí
Již tradičně se dne 1.6. uskutečnil
mikroregion
Litomyšlsko-Desinka,
který se letos konal v obci Makov.
Utkala se zde družstva mladších
z prvního stupně a družstva starších
z druhého stupně základních škol. Žáci
družstev spolu soupeřili v různých
naučných disciplínách např.:výroba
vlastních praků, střílení ze vzduchovky
a poznávání chutí. Letošní zajímavostí
bylo utkání zúčastněných starostů obcí.
Soutěž byla zakončena společným
nástupem družstev. Letošní ročník
vyhráli za družstvo mladších místní
Makov a za družstva starších Lubná.
Mladší žáci z Desné, mezi něž patřil Vladimír Lipavský, Martin Kusý, Andrea Kladivová, Veronika Renzová, Kateřina
Hápová se umístili na pěkném 5. místě a starší v obsazení Tomáš Chadima, Anna Šimková, Daniel Kladiva, Alena Stráníková
a Jan Nádvorník přivezli medailové 3. místo.
Soutěž se nám líbila a všichni jsme s dobrou náladou odjížděli domů.
Alena Stráníková ml.

Z mateřské školy
„Máj, máj, máj, na housličky hraj…..“ zpívaly si děti v posledních
měsících školního roku, kdy nás čekala jedna akce za druhou.
Pro maminky si děti k jejich květnovému svátku připravily módní
přehlídku, namalovaly „portréty“ maminek, z nichž si každá maminka
měla poznat ten svůj, a také výstavku fotografií dětí - „když jsme byli
miminka“.
Z plaveckého výcviku si děti přivezly „mokrá vysvědčení“.
Opět jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima
dětí“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro
školy i mimoškolní zařízení. Děti soutěží v několika kategoriích,
v okresním kole se vyhodnocují vždy 3 nejlepší práce v každé
kategorii. Tentokrát se z naší školy umístili - v kategorii do 5 let na 1. místě Honzík Pechanec z Poříčí a v kategorii
předškoláků na 1. místě Evička Bartošová z Mladočova a na 2. místě Fanda Bartoš z Poříčí. Odměnou pro děti bylo pozvání do
Hasičského záchranného sboru ve Svitavách, kde obdržely dárky a shlédly ukázku požární techniky a dalšího vybavení.
Dárkem ke Dni dětí bylo divadlo a dopoledne plné her a soutěží.
Na výletě v ZOO Olomouc jsme si nejen prohlédli zvířátka, ale svezli jsme se také vláčkem.
Loučili jsme se také se šesti předškoláky, kteří po prázdninách odcházejí do základní školy. Děti hledaly poklad s pejskem
Barykem, který byl tento rok naším kamarádem při všech činnostech, prožily společné odpoledne i noc ve školce a na památku
si předškoláci odnesli knížku.
V úplném závěru školního roku chystají děti vystoupení na setkání rodáků v Desné.
Eva Kabrhelová

200 let znovuobnovení farnosti (pokračování ze str.1)
Náš kraj je od nepaměti, nejdéle od jedenáctého
století, osídlen. Litomyšl se svým hradem byla pohraniční
a tím i strážní vsí mezi knížestvím knížete Slavníka (otce
sv. Vojtěcha) a Moravou. Vedly tudy z Moravy několika
směry cesty (Trstěnická stezka), které byly sledovány ze
strážních míst a jedno z nich bylo na kopci v místě
dnešního mladočovského kostela. Pravděpodobně zde byla
postavena i kaple, jejíž přítomnost prozrazuje část zdi,
která se dochovala v místě dnešní sákristie. Ale už na
samém začátku 13. století zde byl postaven tento kostel.
Po založení biskupství v Litomyšli je tento kostel uváděn
roku 1350 jako farní. Jenže v době husitských trestných
výprav v letech 1421-1425 do východních Čech bylo
biskupství a s ním i farnosti tohoto kraje zničeny. Jejich
opětovný návrat trval několik století a Mladočovsko
patřilo duchovní správou pod Dolní Újezd. Teprve po
vydání dekretu Josefa II. o zakládání farností bylo možno
prosadit jeho oddělení a opětovné osamostatnění. To bylo

ve Vídni potvrzeno 3. července 1807. Tak byla farnost do
Mladočova po nějakých 380 letech opět vrácena.
Lidový dům v Poříčí byl postaven těsně před II. svět.
válkou. Tehdy zde byl na vrcholu svého působení
tělovýchovný spolek Orel. Stavba víceúčelové Orlovny
byla tehdy prestižní záležitostí nejen členů Orla, ale
spolupodílelo se na ní mnoho dalších lidí a spolků.
Například Skupina katolické mládeže se zde též velmi
angažovala. Vyprávěla mi paní Anežka Kulhavá ze
Zrnětína, jak každý den navečer se na stavbě mládežníci
z celé farnosti sešli a pomáhali. Většinou připravili
řemeslníkům na druhý den materiál, cihly a kámen na
lešení, aby se tito mohli věnovat jen odborné práci.
S radostí se chystali na dokončení stavby a uvedení do
provozu. Jenže tehdy vážně onemocněl mladočovský farář
J. Dvořák. Slavnost svěcení domu provedl kan. F.X.
Mimra a v tom přišla zpráva, že Pater Dvořák zemřel.
Navečer byla připravena na sále taneční veselice, ale
vzhledem k této situaci byla zrušena. Stanislav Tomšíček

Tip na výlet – dílo rodiny Pacákových

Jsme na prahu nových prázdnin a tedy bude čas zase
někam vyrazit za krásami kraje. Tento tip nebude mít
jednu trasu, ale přinese řadu příležitostí k zastavení na
našich cestách.
V Dolním Újezdě na křižovatce u hasičské zbrojnice
je sousoší Panny Marie z roku 1737 (viz foto), příklad
vrcholného baroka, kterému se lidově říká Štátule. Proč?
Je to zlidovělé slovo od Statue, což znamená česky zase
socha. A u této sochy zastavujeme, abychom především
vzdali poctu Panně a abychom po prve vyslovili jméno
jejího tvůrce – Pacák. Kdo byl ten, jež dokázal vytvořit
sochu takové dokonalosti? Václav František Pacák,
litomyšlský sochař a řezbář. Jenže pod tvůrčím jménem
Pacák najdeme po krajině mnoho pozoruhodných prací,
jak to dokázal? Ono to je trochu složitější, u Pacáků byli
asi všichni sochaři. Půjdeme na to z gruntu a stejně se
v tom zcela nevyznáme, protože jména autorů se
u jednotlivých soch prolínají, dokonce i různí jako u Statue
újezdské. Jednou je jmenován Jiří, jinde Václav, takže
jestliže je někde nechtěně uvedené nesprávné jméno, stejně
to z rodiny Pacáků nevyjde. Nejstarší a nejslavnější byl Jiří
František Pacák. K němu trochu podrobněji. Narodil se
kolem roku 1670 ve St. Rokytníku u Trutnova. V roce
1721 se objevil v Litomyšli jako pomocník Matyáše
Brauna na sochařské výzdobě piaristického kostela. Z této
výzdoby se však dochovala jen část, a to především
Pacákovy sochy na průčelí chrámu, sochy čtyř evangelistů
v křížení a sv. Václava a sv. Prokopa na fasádě.
V Litomyšli se sochař usadil a pracoval ve městě i okolí až
do roku 1738, kdy se přestěhoval do Moravské Třebové.
Z nejstarších samostatných prací Pacáka je patrně socha
Panny Marie v Žacléři, na které jsou již patrné všechny
známky jeho charakteristického slohu. Hlavní dílo ale patří
Poličce. Tady vytvořil jedno z nejkrásnějších děl českého
sochařského baroka, opět sochu Panny Marie, v letech
1727-1731 zde vznikl monumentální 22 m vysoký morový
sloup, který město objednalo u významného litomyšlského
sochaře Jiřího Pacáka. Na návrhu se pravděpodobně
podílel i František Maxmilián Kaňka.
Z dalšího díla: socha Panny Marie v Žacléři (1725),
v Poličce sochy sv. Jiří a Michala pro kašnu a socha
sv. Jana Nepomuckého (1727), na Křížovém vrchu
u Moravské Třebové se nachází sousoší Kalvárie
s postavami Panny Marie, sv. Jana a dvou andělů (1730),
sousoší Panny Marie v Trnávce, Madona před farou
v Křenově, alegorické nadživotní postavy Víry a Naděje

na bočním oltáři děkanského kostela v Moravské Třebové
(rok kolem 1740), Socha Panny Marie v morovém sloupu
v Chrudimi.
Společným dílem bratří Pacáků, Františka a Jiřího,
žáků slavného Matyáše Brauna, je barokní sousoší sv. Jana
Nepomuckého v Horské ulici v Trutnově a plastika Svaté
rodiny mezi muzeem a kostelem.
Při zámku v Žírči stojí původní jezuitský barokní
kostel sv. Anny, postavený v letech 1668-98. Jeho
kamenný ozdobný portál (1735) je též dílem sochaře Jiřího
Pacáka, který je spolu s jeho bratrem Františkem Pacákem
zdejším rodákem.
Zámek Ječniště – kaple sv. Josefa oslní návštěvníka
jedinečnými výtvarnými díly významných mistrů českého
baroka. Sochař Matyáš Bernard Braun (1648-1738) spolu
se svým žákem Janem Jiřím Pacákem vytvořil hlavní oltář.
Smiřický kostel Zjevení Páně je známý výzdobou od
špičkových tvůrců, autorství oltářních soch v nadživotní
velikosti – sv. Jáchyma a sv. Anny (rodičů P. Marie) opět
patří umělci Jiřímu Františkovi Pacákovi (1670 – 1742).
Pacák byl umělec, který pracoval v pískovci i ve dřevě
a realistickým přístupem se dobíral k charakteristickým
výrazům svých děl, což dokázal i u zmíněných soch.
Hořice v Podkrkonoší – Barokní kostel Narození
Panny Marie byl postaven v letech 1741-1748. U kostela
proti faře stojí socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1730,
patrně dílo Braunova žáka J.F.Pacáka
Pardubice, kostel sv. Bartoloměje, autorem bočních
oltářů je sochař nám již známý Jiří František Pacák.
Zvičina, okr. Trutnov. V roce 1740 byl v kostelíku
umístěn pískovcový oltář od Františka Pacáka,
spolupracovníka Matyáše Brauna. Pod postavou Boha
Otce a ukřižovaného Krista je vpředu postava klečícího
Jana Nepomuckého a po stranách jsou sochy Jana Křtitele
a Jana Evangelisty
Široké lužské kotlině vévodí dvouvěžový poutní
kostel, zasvěcený Panně Marii Pomocnici křesťanů, na
Chlumku. Na výzdobě interiéru se podílel řezbář
J.F.Pacák. Vytvořil zde monumentální dílo. Celý kostel je
vyzdoben v jednom slohu a jedním rukopisem. Celá
řezbářská výzdoba chlumeckého kostela byla zhotovena
během deseti let.
Stejně krásný a slohově čistý je i kostel v Předhradí
u Skutče, jehož interiér zařídil Pacák překrásnými
řezbovanými kusy a tento kostel je dodnes nedotčený
jakýmikoliv dalšími úpravami.
Život Jiřího Františka Pacáka vyhasl 11.8.1742
v Litomyšli. Z prací jeho spolupracovníků si připomeňme:
V Českém Meziříčí je barokní kostel sv. Kateřiny z let
1748-52. U kostela je socha Immaculaty z roku 1749 od
Františka Pacáka
Litomyšl, proboštský kostel. Velká část vybavení
kostela je ze druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář byl
postaven v roce 1767, sochařskou výzdobu provedli
František Pacák a Jiří Pacák ml.
Prošli jsme kolem některých význačných prací rodiny
Pacákových. Jistě si na svých cestách nenecháte ujít
možnost vidět a obdivovat mnohaletou práci z dílny
Pacákových, jako nejvýznačnější sochařské dílny v našem
kraji. Jistě že tento výčet soch zdaleka není kompletní,
přesto nám dává jistou představu o uměleckých
schopnostech našich krajanů.
z int
ernetových podkladů sestavil Stanislav Tomšíček

Červen – měsíc myslivosti
Již od roku 1959 je
červen
označován
měsícem myslivosti a
ochrany přírody. V tento
čas potřebuje celá příroda
zvýšenou
ochranu.
Všichni opeření i srstnatí
obyvatelé lesa, polí a luk
mají v tuto dobu starosti
s novým
pokolením.
V přírodě je třeba pokud
možno zachovávat klid,
nenechávat volně pobíhat
psy. V tuto dobu srny
kladou mláďata, je to
období i druhých vrhů mláďat zajíců, hnízdění pernaté
zvěře i ptactva. V tomto období probíhá sečení jetelů
a trav. Je používáno širokozáběrových
sekaček
a i pracovní rychlost je dosti vysoká. Aby alespoň částečně
byla zvěř v těchto porostech uchráněna, musejí myslivci za
vydatné pomoci psů vyhledávat mláďata, snažit se o jejich
vyhnání těsně před sečením, případně i vynášení mláďat na
bezpečné místo. Je to činnost fyzicky náročná a ne každý
se toho může účastnit. Velmi důležitá je spolupráce mezi
funkcionáři ZD a členy mysliveckého sdružení, aby
procházení porostů bylo v pravý čas. Za spolupráce ZD
bylo použito i pachových plašičů.
Jak tomu bylo v minulosti? Místní řídící učitel Ludvík
Pohorský, který v Desné učil v letech 1927 – 1932,
zaznamenal výskyt jednotlivých druhů zvěře v místních
podmínkách v období začátku minulého století takto:
„Z lesní a polní zvěře je u nás koroptev a zajíc. Srnec
někdy přeběhne z lubenského lesa a bažanti zabloudí sem
z Dolního Újezda – Polomi. Z dravců bývá v zimě u nás
liška a kuna skalní. Asi před 4 roky zdržovala se
v Dvořákově háji kuna lesní. Lišek bylo po I. světové
válce hojně v okolí. V roce 1917 na jaře vběhla liška do
dvora chalupy č. 75 na Krásňovci a byla utlučena
sekáčkem na řepu, když hospodář právě připravoval

krmení housatům. Roku 1920 střelena byla liška
revolverem v lomě na Vísce u chalupy č. 96 v zimě ve
sluji. Roku 1922 střelil rolník Jos. Mach na Vísce lišku na
doškové stodole ráno v 9 hodin. Toho roku byla ještě jedna
liška otrávena. Na Desné otrávili v letech 1920 – 1922 dvě
lišky.
Z dravých ptáků nejobyčejnější je krahujec a poštolka.
Vzácnější bývá káně lesní a jestřáb. Na podzim na tahu
uloven byl včelojed a v zimě přiletí k nám i káně rousné.
I luňák hnědý byl v okolí otráven, mnou vycpán a vyžádal
si jej Dr. Alfréd Hořica v Mnichově Hradišti. Jako
vzácnost uloven byl v okolí moták jižní, kterého mám ve
své sbírce.
Z ostatních ptáků žijí u nás sýkorky koňadry,
modřinky, mlynaříci (oba druhy s dlouhým i kratším
ocáskem), babky, brhlíci, drozdi, kosů přibývá a samice
zůstávají i přes zimu, konipas obecný i luční, pěnice,
šoupálek, rehek, stehlík (několik párů hnízdí na stráni pod
Desnou), čížek, zvonek, kukačka, pěnkava, strnad a mnoho
jiných. Na lukách pod Desnou byla roku 1924 ulovena
volavka popelavá (mladá) a dvě divoké kachny. Na
podzim přilétá k nám brkoslav, hýl a červenky. U vody
hnízdí žluva (u Ležákova mlýna na jílmu každým rokem
má mladé). Z datlů nejčastěji v zimě vídáme datla černého
(ubývá), žlunu a strakapouda velkého i středního
a letošního roku 1931, viděl jsem ve školní zahradě
i strakapouda nejmenšího. Sovy jsou u nás tyto: puštík
(forma hnědá i rezavá), obě v Desné střeleny, kalous, sova
pálená, sýček a pustovka. Ve stráni žijí sojky a straky.
Z dravců zapomněl jsem ještě tchoře, lasičku
i hranostaje. V Desince jsou ondatry. Každým rokem se
nějaká i střelí.
Honitbu provádějí místní rolníci. Málokdy v zimě se
zvěř krmí. Zato pytlácké rány ozývají se v zimních nocích.
Hladoví zajíci ubíjejí se u stavení z lomenic a okének.
Vydra zjištěna byla podle trusu u Desinky v roce
1912. Ledňáček je řídkou okrasou našich vod. Roku 1931
zahlédl jsem párek za Chadimovým mlýnem.“
Tolik z písemných záznamů pana učitele Pohorského
k zazvěření v desenské honitbě.
Oldřich Kladivo

Pro potěchu duše
Značka
V prázdném autobusu seděl mladík a upřeně se díval ven z okénka. Mohlo mu být něco přes dvacet a měl příjemný, milý
obličej. Na místo vedle něj se usadila žena. Prohodila s ním pár slov o počasí, které bylo jarní na tu dobu neobvykle teplé,
a pak mladík nečekaně prohlásil: „Dva roky jsem seděl ve vězení. Dnes ráno mě pustili a jedu domů.“
Ta slova jako by v něm uvolnila hráz, která po dlouhou dobu zadržovala příval myšlenek. Vyprávěl jí, že vyrůstal v chudé,
ale poctivé rodině a že lidem, které měl rád, přinesl hanbu a trápení. Po celé dva roky neměl od svých blízkých jedinou zprávu.
Věděl, že rodiče nemají peníze, aby ho mohli navštívit tak daleko, a že si připadají příliš nevzdělaní na to, aby mu psali dopisy.
Sám jim zpočátku psal, ale když mu nepřišla odpověď, rezignoval. O kontakt se pokusil ještě jednou, tři týdny před vypršením
trestu. V dopise se rodičům omlouval, že je zklamal, a prosil o odpuštění.
Když ho ráno propustili, sedl na autobus. Věděl, že pojede přímo kolem domu, ve kterém vyrostl a kde jeho rodiče stále
žili. Napsal, že je chápe a bude jejich rozhodnutí respektovat. Neví, jestli mu odpustili a jestli se k nim může vrátit. Pokud ano,
ať na starou jabloň, která roste hned u silnice, pověsí bílou stužku. Jestli žádnou bílou stužku neuvidí, nebude z autobusu
vystupovat, pojede dál a víckrát o něm neuslyší.
Čím se víc blížila mladíkova vesnice, tím byl neklidnější. Raději se ani nechtěl dívat ven, protože se bál, že na jabloni
žádnou stužku nenajde. Žena se nabídla: „Pojď si se mnou vyměnit místo. Budu se dívat z okýnka místo tebe.“
Autobus přejel několik křižovatek než se ten správný strom dostal na dohled.
Žena se jemně dotkla mladíkova ramene a se slzami v očích zašeptala: „Podívej se! Podívej se! Je celý ozdobený bílými
stužkami!“
Nejvíce se podobáme zvířatům, když zabíjíme.
Nejvíce se podobáme lidem, když soudíme.
Nejvíce se podobáme Bohu, když odpouštíme.

Elektrická energie z větru
Jednou z možností využití obnovitelných zdrojů energie
je výroba elektrické energie získávané pomocí větrných
elektráren.
Využívání větru jako zdroje pro výrobu elektrické
energie je sice investičně nákladné, ale díky nízkým
provozním nákladům se stává tato alternativa zajímavá.
K zefektivnění přispívají jednak možnosti získání dotací na
investiční náklady související s projektováním a vlastní
realizací stavby, dále pak státem garantovaná výkupní cena
elektřiny, za kterou musí ČEZ produkovanou energii
odkoupit. Tak se stává výstavba větrných elektráren zajímavá
především pro obce jako zdroj finančních prostředků pro
posílení rozpočtu. Podle finanční analýzy projektu přináší
větrná elektrárna o výkonu 2 MW průměrný čistý výnos
okolo 4 milionů Kč ročně po dobu 10 let, po kterou se splácí
úvěr. Dalších 15 až 20 let, po které se počítá životnost
elektrárny, je výnos dvojnásobný. Pokud získá sdružení
dotaci na výstavbu, finanční efekt bude ještě vyšší.
Z důvodu získávání financí se z iniciativy obce Proseč
sdružují obce Budislav, Bor, Desná, Hluboká, Jarošov, Leština, Perálec, Poříčí, Proseč, Příluka, Zderaz a Nová Ves, aby
založily Svazek obcí pro výstavbu větrných elektráren. Zástupci těchto obcí se zúčastnili exkurzí u větrných elektráren, které
jsou již v provozu v Žipotíně u Moravské Třebové a v rakouském Hornu. Na obou místech bylo možno se přesvědčit, že hluk
větrníků je slyšitelný jen v těsné blízkosti a každé projíždějící auto ho převyšuje. Rychlost otáčejících se vrtulí je malá a ve
značné výšce, takže létající ptactvo neohrožuje. Plocha zabrané půdy je minimální, takže pole okolo se obdělává stejně jako u
stožárů vysokého napětí. Vlastní provoz generátoru, který je umístěn na vrcholu stožáru, je řízen počítačem. Ten je ovládán
dálkově a umožňuje trvalou kontrolu stavu zařízení.
Pro efektivní provoz je nutno vybrat lokalitu s dostatečným větrným potenciálem v místě, které je dostatečně vzdálené od
obydlených částí obcí, nevadí leteckému provozu, jsou dopravně přístupná a pod. Další podmínkou je, aby bylo v dosahu
dostatečně dimenzované vedení vysokého napětí k transformačním stanicím elektráren.
Pro naše sdružení byla vybrána lokalita v katastru Proseče poblíž přidružené obce České Rybné a Martinic. V této oblasti
má stát 9 větrníků, z nichž 3 bude provozovat sdružení. Finance z výnosů se rozdělí obcím – členům sdružení – podle podílů
vložených do výstavby. V současné době probíhají řízení potřebná k získání stavebního povolení. Vlastní stavba probíhá velmi
rychle, neboť se jedná o smontování dílů za pomoci jeřábu na předem připravený betonový blok. Celková montáž je otázkou
několika dnů, elektrárna je potom hned schopná dodávat elektrickou energii.
Některé technické údaje:
Max.výkon
2000 kW
jmen.napětí
690 V
Délka 1 listu vrtule 40 m
Výška stožáru
80 m
jmen.proud
1675 A
Ing. Jaroslav Kopecký

Sezóna 2007
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,
MUŽI B:
Čermák Vojtěch, Lipavský Luboš, Šimek Jaroslav,
Pavliš Jan, Vejrych Jan, Severa Václav, Flach
Lukáš

-

Sestava MUŽI pro postupová kola PS (okres, kraj):
- Lipavský Aleš, Rosypal Josef, Šimek Pavel, Šimek František, Šimek Jaroslav, Vodehnal Josef, Flach David, Flach Lukáš,
Flídr Dušan, Severa Václav, Lipavský Martin

Přehled výsledků 2007
5.5. 2007 – Plzeňská stovka
Skvělý stadion HZS Košutka, pro majitele treter ideální počasí, perfektní překážky a neuvěřitelně dlouhý závod, toť dojmy
z Plzně.
V mužské kategorii mile překvapil Flach Lukáš (18,70, 53. místo, OSR), solidně se do sezóny uvedl i Šimek Jaroslav
(20,07, 91. místo, OSR), výkonostně při zemi se drželi Rosypal Josef (20,01, 88. místo) a Flídr Dušan (19,02, 64. místo) a pro
zranění třísel závod nedokončil Flach David.
Mezi ženami dobré 11. místo obsadila Flídrová Jana (19,13s), která může jenom litovat nenapojení rozdělovače ve skvěle
rozběhnutém druhém pokusu.
19.5. 2007 – okrsková soutěž v PS – Desná
Celkem bezbolestný průběh soutěže jasně ukázal, kdo že je pánem okrsku
Dolní Újezd v požárním sportu. Když muži, a to jak A, tak i B, si s přehledem
podrželi první dvě místa. A ženy, i přes zaváhání při útoku, již po deváté v řadě
suverénně obhájily postup. Obecně si tuto okrskovou soutěž dovolím hodnotit
jako jednu z nejvydařenějších v historii, ať už vezmu v potaz výkony,
pořadatelské záležitosti, hladkost průběhu, výkony rozhodčích i počasí.
Foto: Štěpánka Vejrychová při běhu jednotlivců na 100m žen.
26.5. 2007 – okresní kolo dorostu – Městečko Trnávka
Uboze organizovaná soutěž, s úmorným vedrem, lijákem provázejícím útoky,
avšak se solidními výkony dorostenců Desné.
Desenský dorostenecký kolektiv vstupoval do soutěže z posledního 5.místa
z podzimu a tak naděje na postup se pohybovala v teoretické rovině. Předvedený
výkon odpovídal možnostem a intenzitě tréninků. Solidní štafeta (2.místo),
bezchybné testy (1.místo), průměrné stovky (2.místo), jen tak tak útok (1.místo)
vynesly družstvo mladíků z Desné na konečné 2.místo, což za daných podmínek
lze považovat za úspěch. Lídrem tohoto manšaftu se stává Flach Lukáš (100m. 3.místo za 18,92s) a spolu s ním team táhne
Šimek Jaroslav. Poděkování si zaslouží i šéftrenér dorostu Rosypal Josef, pod jeho vedením je evidentně znatelný výkonnostní
vzestup jak celého kolektivu, tak i většiny jednotlivců.
2.6. 2007 – Extraliga ČR V P.Ú. – Brněnec (součást OLS)
Prvním kolem extraligy ČR v P.Ú., jehož součástí byl i první závod Okresní ligy Svitavska, byla pro SDH Desná
odstartována nová sezóna požárních útoku.
Muži Desná A do nové sezóny vykročili sice dravě, leč bohužel skoro již tradičně neplatným pokusem. Naopak ženy SDH
Desná se se svým prvním letošním útokem vůbec nemazaly a hned na úvod sezóny stlačily výsledný čas pod 20s. a obsadily
tak 5. místo v extralize a do okresní ligy si připsaly prvních deset bodů za vítězství časem 19,19s.
9.6. 2007 – O pohár SDH – Telecí
Druhé dostaveníčko si účastníci Okresní ligy Svitavska tentokrát dali v Telecím, kde vládlo dusno a teplo, v postatě bylo
„na chcípnutí“.
V mužské kategorii se žádnému ze zúčastněných družstev nevedlo. K vidění byla spousta chyb, jenž se nevyhnuly ani
našim zástupcům. Áčko – koš, B a prostřik na levém proudu = 20,63s, Béčko – B a prostřik taktéž na levém proudu = 21,05s.
Přes tyto chyby, díky nepovedeným pokusům u ostatních družstev, se Desná A procpala na celkové 2. místo a Desná B na
místo 3. Mizerné výkony, dobré umístění.
V ženské kategorii chtěly naše holky potvrdit formu z minulého závodu. Ovšem díky selhání lidského faktoru a drobné
technické závadě na stroji málem splakaly nad výdělkem. Jelikož ale paní spravedlnost byla doma, nakonec se vše v dobré
obrátilo a děvčata předvedla, troufám si říct, už standardní
výkon a časem 19,14s obsadila 1.místo. Zároveň si upevnila
průběžné vedení v OLS.
17.6. 2007 - Okresní soutěž PS - Kamenec u Poličky
Za horkého letního počasí proběhla okresní soutěž o postup
do krajského kola v Pardubicích. Naše družstvo mužů postup
z druhého místa vybojovalo, na prvním místě byl loňský
obhájce Široký Důl. Desenské družstvo žen po nezdařené
štafetě utrpělo ztrátu 12s za vítězným družstvem Kamenčaček a
už ji nedohnaly, přestože v požárním útoku byly naše ženy
absolutními vítězkami. Do krajského kola ale naše ženy
nepostoupily, jelikož v kategorii žen bylo postupové pouze
první místo.
Desenští muži při požárním útoku
Dušan Flídr

Hasičská soutěž dětí - MěstečkoTrnávka
Desenské děti trénovaly na letošní soutěž ne příliš
pilně a to se nakonec ukázalo na závěrečném umístění,
které by se stoprocentní jistotou bylo o něco lepší.
Odjížděli jsme už v pátek 25.5., ale bojovali jsme až
do dalšího dne. V autobuse, kterým jeli společně s námi
i újezdští hasiči, byla veselá nálada, ale ta postupně
houstla. Na místě se naskytl menší problém s ubytováním,
který byl posléze vedoucími vyřešen.
Po nástupu už jsme se jen stihli převléknout do dresů
a vyrazili. První disciplínou starších bojovníků byl útok
CTIF, jehož první pokus se příliš nezdařil, ale napravili
jsme to druhým, docela úspěšným pokusem, a díky němu
jsme skončili na 9. místě. Hned nato následovala
disciplína požárních dvojic, kterou jsme vyhráli. Na závěr
tohoto dne se odběhala štafeta CTIF, v níž jsme se po
první diskvalifikaci umístili na 7. místě.
Mladším začal první soutěžní den štafetou CTIF,
umístili se na 2. místě. A den uzavírala disciplína
požárních dvojic, ve které skončili na 1. místě.
V noci byl pořádán karneval s maskami a jejich
vyhodnocením a pak následovala menší diskotéka. Později
večer se všichni rozešli do svých stanů a ubytoven, aby
nabrali síly do druhého dne.

Druhého dne se začínalo
soutěžit už od časného rána.
Starším začal druhý den jednou
z nejoblíbenějších
disciplín
štafetou. Naskytly se sice menší
problémy, které se nakonec
vyřešily, ale na start se nemohla
postavit silnější štafeta, kvůli
menším potížím jsme jako první
vyslali štafetu slabší, ale to jsme
bohužel neměli.
Závěrečnou
disciplínou
starších
žáků
byla
jedna
z nejtěžších, a to útok. Po prvním
nezdařeném pokusu se nezdařil ani
ten druhý a skončili jsme až na 14. místě. Mladší se
v útoku umístili na 8 místě a ve štafetě na místě 7.
Teď už bylo na řadě jenom závěrečně vyhlášení, od
něhož jsme nečekali žádné světoborné výsledky. Starší
skončili 7. a na mladší zbylo 6. místo. Na prvních místech
se ve mladších i starších žácích umístila družstva z Lubné,
která jsou letos ve velmi dobré formě a budou náš okres
zastupovat v Pardubickém kraji.
Anna Šimková ml.

Sportovní soutěž v požárním sportu O pohár starostky obce Desná
Zveme všechny příznivce požárního sportu na 3. ročník sportovní soutěže O pohár starostky obce
Desná, která je součástí ligy Svitavska a koná se v sobotu 25. srpna 2007 od 1300 hodin ve sportovním
areálu hasičů na Desné. Přijďte se podívat na špičkové výkony hasičských sportovců celého Svitavska.
Můžete si pochutnat na chladném pivu a opékaném seleti. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Pozvánka na výšlap
Po nezdařilém jarním výšlapu, kvůli špatnému počasí, bychom vás rádi pozvali v pátek 6. července (státní
svátek) na druhý pokus. Výlet se uskuteční stejnou trasou. Odjezd bude autobusem v 715 přes Horní Újezd,
pojedeme do Osíka na zastávku U mostu, odkud bude společný odchod v 800 Oseckým údolím směrem na
Višňáry. Dále bychom prošli Nedošínským hájem k soutoku řeky Desné s Loučnou. V Lukách u Nedošína
navštívíme zachovalý mlýn s prohlídkou funkční vodní elektrárny. Celá trasa by měla být „nenáročná“,
cca 10 km a odjezd zpět je zajištěn avií. Srdečně vás zve a těší se na chvíle společně prožité v přírodě
v hojném počtu Klub příznivců desenského údolí a obecní úřad.

Hurá prázdniny jsou tady…..
Čas dovolených, letních večerů a cestování. Tento
rok, stejně jako ty minulé, určitě mnoho z vás stráví
v zahraničí, na chalupě nebo na jiných krásných místech
naší země. Budete užívat krásného počasí, vyhřátého
moře nebo příjemných pěších toulek po hradech a

zámcích. Proto by vám redakce Deseňáčku
chtěla popřát, krásné počasí, vydařené
prázdninové dny, šťastné návraty a mnoho
krásných vzpomínek ze setkání z Vašich cest.

Poutní mše svatá
Mše svatá na pouť sv. Petra a Pavla se bude slavit v neděli 1. července v 1030 v kapličce.
Součástí tohoto čísla je barevná příloha, kterou připravil p. Oldřich Kladivo.
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