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Skalní obydlí – vzpomínka na pěší výlet 

 
    V sobotu 5. července 2008 se přátelé pěší turistiky 
z Desné již po páté sešli na zastávce autobusu, aby pak 
společně odjeli do Proseče a odtud se již pěšky vydali do 
nedaleké obce Zderaz. Sešlo se 22 účastníků a v Proseči se 
k nim přidal desenský rodák Jiří Kopecký s dvěma dětmi. 
Cestou jsme se zastavili u hotelu Renospond a před ním 
zbudovaného koupaliště. Našim hlavním cílem jsou však 
skalní obydlí ve Zderazi, a proto se dlouho nezdržujeme 
a ještě se krátce zastavujeme u malého rybníku v lesním 
zátiší, kde málokdo z nás byl. Pak již přicházíme do obce 
Zderaz a u pískovcových sklepů nás o historii této 
památky velice zajímavě informoval zdejší pamětník pan 
Václav Menc, což  bylo předem domluveno. Sklepy 
vznikly vytesáním do 
pískovcové skály. Sloužily 
k různým účelům, některé ke 
skladování ovoce, brambor, 
řepy  i jako chlév a pod., 
některé i jako různé dílny. 
V jednom sklepě, podle 
fotografie, byla kovárna 
s výhní, v dalším větším 
sklepě byl podle ústního 
podání uprostřed sloup 
a okolo vytesaná sedátka, 
což pravděpodobně sloužilo 
k různým tajným obřadům 
a setkáním nekatolického 
obyvatelstva (před vydáním 
tolerančního patentu), které 
bylo v tomto kraji poměrně 
silně zastoupeno.  

    Tento sklep byl zasypán v padesátých letech 
20. století. Několik sklepů bylo využíváno i jako 
obydlí. Jeden z těchto sklepů, kde bylo obydlí 
a v druhé místnosti chlév, je zpřístupněn veřejnosti 
a stojí za shlédnutí. V dalším přístupném je výstava 
fotografií soukromých sklepů a popsána stručná 
charakteristika pískovcových obydlí. U dalších se 
zpřístupnění připravuje. Velkou zásluhu o celkové 
zmapování (kolem 40 sklepů), uskutečnění oprav 
a zpřístupnění sklepů na obecních parcelách mají 
členové spolku „Zderaz“. Zpřístupnění je teprve od 
roku 2003 u příležitosti Srazu rodáků a přátel obce 
Zderaz. 
    Další zastávkou byla prohlídka „Zderazského 
domečku“. Jde o malé vesnické muzeum, kde je 
vystaveno některé nářadí a zařízení používané 
v minulosti na vesnici k práci na poli, v domácnosti 
i pro různá řemesla. Jsou zde i některé písemnosti 
o vesnici. Velice pěkné a zajímavé. 
    Našim druhým hlavním cílem byla prohlídka 

přírodní památky „Pivnice“. Jedná se o úzkou rokli 
(kaňon) zaříznutou v pískovcových skalách mezi obcemi 
Zderaz a obcí Hluboká – Dolany. Jedná se o skalnaté 
útvary z měkkého pískovce, skalní tunel, různé soutěsky 
s dřevěnými žebříky, jeskyně, převisy a zajímavé erozní 
útvary. V této rezervaci je i ochrana vzácných druhů 
živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapradiny a mechy). 
Dle upozornění se zde musí každý návštěvník chovat 
ohleduplně, aby nepoškozoval skalní útvary a porosty 
a nezasahoval do přirozeného vývoje chráněných 
živočichů a rostlin. Sestup do této rokle byl dosti obtížný, 
a proto jsme pro zpáteční cestu raději volili pochod docela 
schůdnou roklí, kde byl vlhký písek a kamení. 

    Po celý den bylo 
pěkné počasí, až těsně 
před koncem naší cesty 
u restaurace Polanka, 
kde na nás čekala 
Avie, nás zastihl dosti 
vydatný déšť. Pak jsme 
rychle nasedli a řidič 
zastavil, jako tradičně, 
až u hostince „Pod 
hájem“, kde si každý 
dle svého výběru 
a přání mohl dát něco 
na posilnění. V přátel-
ské besedě byl i tento 
výšlap za poznáváním 

 okolí naší 
vesnice hodnocen jako 
velmi zdařilý. 
                   Oldřich Kladivo

nejbližšího



Informace obecního úřadu  
  
Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních dne 14. 7. 2008 a 27. 8. 2008 mimo jiné projednalo 
a schválilo: 
- koupi parcely č. 427/8 o výměře 931 mP

2
P – travní porost, 

parcely č. 427/9 o výměře 866 mP

2 
P–  travní porost, parcely 

č. 427/10 o výměře 164 mP

2
P – travní porost,  parcely č. 

427/11 o  výměře 183 mP

2
P – travní porost, parcely č. 554/2 

o výměře 884 mP

2 
P– travní porost, parcely  č. 554/3 výměře 

869 mP

2 
P– travní porost, parcely č. 554/9 o výměře 201 mP

2 

P– travní porost, parcely č. 554/5 o výměře 1041 mP

2 
P– 

travní porost, parcely č. 554/6 o výměře 1041 mP

2 
P–  travní 

porost, parcely č. 554/7 o výměře 13 mP

2 
P– travní porost, 

parcely č. 554/8 o výměře 599 mP

2 
P– travní porost, parcely 

č. 554/4 o výměře 171 mP

2 
P– travní porost, vše v obci 

Desná, katastrální území Desná u Litomyšle dle 
geometrického plánu č. 143-37/2008 za 55,- Kč/mP

2
P 

- udělení výjimky Mateřské škole v Desné z počtu dětí ve 
třídě max. na 28 ve smyslu § 23 odst. 3 školského zákona 
- podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na 
rok 2009 na výstavbu místní komunikace a odstavných 
ploch v lokalitě u MŠ 
Zastupitelstvo obce Desná vzalo na vědomí: 
- oznámení o přidělení dotace ve výši 3,5 mil. Kč 
z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu 
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2008 na 
výstavbu 5 vstupních bytů v podkroví nad mateřskou 
školou č.p. 124 
- dokončení rekonstrukce vodovodního řadu v hodnotě 
300 000,- Kč 

 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 29. října 2008 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. 
 
 
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení 
    Naše obec se ve spolupráci se společností 
ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění 
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý 
občan má nyní možnost zanést starý mobil, 
kalkulačku, telefon, drobné počítačové 
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na 
obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením 
do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je 
umístěn na chodbě Obecního úřadu 
v Desné. Kolektivní systém ASEKOL 
následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou 
likvidaci. 

               
                 

    Hlavním cílem vedle usnadnění třídění 
drobných elektrozařízení je také zvýšení 
množství sebraných malých spotřebičů. Ty 
totiž většinou končí v komunálním odpadu. 
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví 
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným 
odpadem do popelnice, nedojde k jeho 
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak 
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, 
který by mohl být znovu využit. Naopak 
pokud je elektrozařízení odevzdáno 
k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně 
využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní 
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu 
najdete na HTUwww.elektrosrot.czUTH. 

 
Nabídka pronájmu 
    Firma Pásek Polička započala s výstavbou malometrážních tzv. vstupních bytů. V podkroví mateřské školy jich vznikne pět 
a to o velikosti od 42,1 mP

2 
Pdo 46,8 mP

2 
Ps maximální cenou za mP

2
P 52,70 Kč. Tyto byty budou dokončeny a kolaudovány 31. 9. 

2009, a proto již nyní nabízíme potencionálním zájemcům o pronájem podat přihlášku na Obecním úřadě v Desné, kde mohou 
získat i podrobnější informace.  



Nabízíme k prodeji 
V letošním roce se podařilo obecnímu zastupitelstvu 
v čele se starostkou splnit jeden z požadavků voličů, 
kteří volali po stavebních parcelách na Desné. Tento 
úkol si dávala zastupitelstva minulá, předminulá, 
snad od chvíle, kdy se Desná opět osamostatnila.  
V minulosti měl tehdejší MNV Dolní Újezd 
vypracovanou studii zástavby v lokalitě „Na 
rychtě“. Obci se v současnosti podařilo vykoupit 
pozemky od osmi majitelů na Horní Desné (viz 
situační plánek, jedná se o zvýrazněné parcely). 
Jedná se o stavební parcely č. 427/9 o výměře 866 
mP

2
P, č. 427/8 a č. 554/7 o výměře 944 mP

2
P, 

č. 554/6 o výměře 1041 mP

2
P, č. 554/5 o výměře 1041 

mP

2
P, č. 554/4 a č. 554/3 o výměře  1040 mP

2
P a č. 

554/2 o výměře 844 mP

2
P. 

Vedení plynu, vody, elektrické energie jsou uloženy 
v obecních pozemcích č. 554/9 a č. 427/10 a to 
v bezprostřední blízkosti hranic stavebních parcel. 
Obec zajišťuje hromadný hydrogeologický průzkum 
pro výstavbu domácích vsakovacích čistíren. 
Stavební parcely nabízíme k prodeji za cenu 
55 Kč/mP

2
P. Zájemci se mohou blíže informovat na 

obecním úřadě v Desné a podat si písemnou žádost tamtéž.  
 

 
 Moštování 

 
 
 

Manikúra a modeláž nehtů 

 Od 1. 9. 2008 je v budově Obecního úřadu 
v Desné otevřena provozovna „Manikúra a 
modeláž nehtů“ – Lucie Boháčová, Desná 100 
                             Tel. 721628041  
                             Provozní doba – dle objednání  

 
 
 
 
 

Zahrádkářský svaz Dolní Újezd 
zahajuje 

moštování ovoce 
zahájení moštování 20. září 2008 

každou sobotu od 8 – 14 hodin 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jubilea 
 
V tomto čtvrtletí oslavili: 
Karel Žďára 50 let 
Josef Sigl  55 let 
Ludmila Holcová 55 let 
Zdeněk Dvořák 75 let 
Božena Sýkorová 75 let 

Rozárie Šuláková 
Jan Flídr 
 

 
 

 

 

Jubilantům srdečně gratulujeme 
 

„Kdo žije v srdcích, 
nezemřel“ 

Úmrtí: 
Josef Fulík 

Narození: 
Rozárie Šuláková 
Jan Flídr 



Informace o Základní škole  Dolní Újezd ve školním roce 2008/2009 
Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, příspěvková organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd 
Součásti školy: základní škola, školní družina a klub, školní jídelna 

V 3. - 5., 8. - 9. ročníku bude školní 
výuka probíhat podle vzdělávacího 
programu Základní škola - 
č. j. 16847/96-2, v 1. - 2. a 6. - 7. 
ročníku nově podle ŠVP  Základní 
škola č.j. 8707. 
Počet tříd: 16 – v každém ročníku 
(kromě 2. a 6. roč.) jsou dvě třídy.  
Počet žáků: 316 (174 chlapců, 142 
dívek), na I. st. (v 1. – 5. roč.) je 
159 žáků, na II. st. (6. – 9. roč.) je 
žáků 157, škola je jednou 
z největších venkovských škol 
okresu (kraje), průměrný počet žáků 
ve třídě je 20. 
ZŠ je školou spádovou, navštěvují 
ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, 
Václavky, Horní Újezd, Desná, 
Poříčí, Zrnětín, Mladočov, 
Budislav, Osík, Říkovice. 

 
 
USložení pedagogického sboru: 
Vedení školy: ředitel – p. Jiří Lněnička 
                       zástupce ředitele – p. Marie Lázničková 
                       výchovný poradce – p. Josef Adamský 
třídní učitelé:     1.A – p. Marie Ropková   
 1.B – p. Věra Hájková 6. -    p. Jana Švecová 
 2.   -  p. Ludmila Krásná 7.A – p. Kamila Kapounová  
 3.A – p. Lenka Stráníková 7.B – p. Hana Leníčková  
 3.B – p. Daniela Műllerová 8.A – p. Martina Fialová  
 4.A – p. Magdalena Bulvová 8.B – p. Josef Adamský  
 4.B – p. Josef Hájek 9.A – p. Zdena Jiránková  
 5.A – p. Ludmila Šedivá 9.B – p. Pavlína Leischnerová  
 5 B -  p. Jitka Doubková 
 
bez třídnictví: p. Hana Žáková, p. Vlastimil Žák, p. Jitka Sedliská, p. Radovan Kroulík, p. Petra Jiráčková 
vychovatelky školní družiny a klubu: p. Alena Chadimová, p. Helena Adamská (část. úvazek na 1.st.) a p. Dagmar Švecová  
osobní asistent pro integrované žáky - p. Dagmar Švecová a p. Radovan Kroulík 
Nepovinné předměty: výuka římskokat. náboženství pro žáky 1. - 9. roč. – P Jiří Heblt, p. Krystyna Faltysová, p. Věra 
Pavlišová, p. Lubomír Jareš a p. Ludmila Chadimová 
Péče a pozornost je mj. věnována: integrovaným žákům s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální 
a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči), vycházejícím žákům – volba povolání, přihlášky, nabídky 
středních škol, burza škol. 
Zájmová činnost – kroužky:  
        -    pěvecký sbor pro žáky I. st. – p. Hájek – středa (příprava hud. vystoupení, hud. rozvoj dětí) 

- pěvecký kroužek pro 6. – 9. roč. – p. Lázničková (zaměřeno na pěvecký a hudební rozvoj) 
- čeština s PC pro žáky 7. a 9. roč. – p. Leníčková 
- čeština s PC pro žáky 9. roč. – p.Švecová  
- základy cizího jazyka – Aj – pro žáky 2.st. – p. Bulvová 
- základy sebeobrany – pro žáky 1. st. – p. Houdek 
- turistický v rámci činnosti školního sportovního klubu – p. Adamský, p. Lněnička (vlastivědně turistické výlety 

a exkurze v mimovyučovací době – ve spolupráci se SRPŠ) 
Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu: – p. Chadimová, p. Adamská a p. Švecová 

- divadelní kroužek – příprava představení 
- sportovní hry pro chlapce – 1. – 4. roč., 7. – 9.roč.  
- výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce 
- rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK 

Žákovská knihovna: – p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne 
Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: 
sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných 
a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí), vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici 
má oslava Dne dětí, olympijský den, vánoční besídky. 



 
 
Další nabídka:    - plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. roč. (v rámci výuky TV) 
 - pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5. roč. – dle zájmu rodičů  (polovina května) 
 - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. roč.  
 - branně turistický kurz pro žáky 8. roč.  

- poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč. v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve spolupráci s ČČK – 
Mladý zdravotník 

- pitný režim – podávání teplého čaje – ve spolupráci se SRPŠ (p. Adamská a kuchařky ŠJ) 
- školní mléko pro žáky 1. stupně, celostátně dotované (p. Hájková, p. Kroulík) 
- Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih (p. Hájková, p. Leníčková) 
- tématika ochrany člověka za mimořádných situací – problematika CO – p. Jiráčková 

Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:  
 čtvrtek 13. listopadu, čtvrtek 8. ledna, čtvrtek 16. dubna, čtvrtek 21. května 
Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 10. února 2009. 
Přijímací zkoušky – možnost podání tří přihlášek, talentové zkoušky v průběhu ledna (stanoví ředitel SŠ),  
1. kolo přijímacích zkoušek 22.4. – 7.5.2009 
Termíny prázdnin:   podzimní – 27. – 29. října 
 vánoční – od pátku 22. prosince do pátku 2. ledna, zahájení výuky 5.1.2009 
 pololetní – pátek 30.1. 
 jarní – 16. – 22.2.2009 
 velikonoční – čtvrtek 9. a pátek 10.4. 
Období školního vyučování bude ukončeno v pátek 26. června 2009   
Ředitelské volno:  19. prosince (předvánoční), 29. – 30.6. 
Další zaměstnanci školy: účetní – p. A. Motyčková – vedení podvojného účetnictví 
Stravování školní a pro cizí strávníky – vedoucí ŠJ – p. M. Lipavská 
- kuchařky p. H. Přichystalová, p. J. Zerzánová, p. L. Burešová, p. J. Kladivová, p. M. Pachtová 
Provozní zaměstnanci: školník, topič, úklid – p. Doseděl, školník, topič, údržbář, úklid – p. Romportl 
 úklid – p. Jiskrová, p. Matoušová, p. Štanclová, p. Švecová, p. Vodehnalová 
Při ZŠ existuje SRPŠ – ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet. 
Složení školské rady: předseda Mudr. E. Sadílková, členové Jana a Josef Švecovi, M. Bis, J. Hájek, J. Švecová  
Telefony: škola 461 632 816, družina 736 481 150, jídelna 461 631 115, 
 e-mail: HTUskola@zsdu.cUTHUzU,  web: Uwww. zs.dolniujezd.czU 

 
 
Podzimní zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů 
 

 
    V sobotu 6. září 2008 pořádal Okresní myslivecký spolek ČMMJ ve Svitavách podzimní zkoušky loveckých psů. 
Uspořádáním zkoušek bylo pověřeno Myslivecké sdružení Dolní Újezd a Myslivecké sdružení Osík. Ředitelem zkoušek byl 
Václav Severa z Desné a hlavním rozhodčím Miroslav Matějka z Květné. Zahájení se konalo na hřišti v Desné. Účastníky 
zkoušek přivítala i starostka obce paní Hana Flídrová. Zúčastnilo se celkem 12 psů.  
    Zkoušky probíhaly ve třech skupinách. V honitbách v Desné, Dolním Újezdě a Osíku. Disciplína přinášení kačeny  z vody 
se konala na rybníku v Budislavi. Počasí bylo velmi pěkné. Až dost teplo, které mělo vliv na práci psů.  
    Závěr zkoušek, vyhlášení výsledků a předání diplomů a cen se konalo z důvodu velmi pěkného počasí  venku před hospodou 
u Sýkorů v odpoledních hodinách. Předseda Okresního mysliveckého spolku ČMMJ a současně i hlavní rozhodčí zkoušek 
Miroslav Matějka zhodnotil průběh a poděkoval za dokonalou přípravu a zajištění zkoušek všem, kdo se na tom podíleli. 
Zvláště poděkoval řediteli zkoušek Václavu Severovi za jeho zodpovědnou a do sebemenších detailů promyšlenou přípravu 
zkoušek.                                                                                                                                                                                         Oldřich Kladivo 
 



  

Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd slavil 100 let 
 

    V neděli 31. srpna 2008 si 
hasiči Horního Újezda 
připomínali 100. výročí 
založení sboru. Oslavy začaly 
vzpomínkovou mší za živé 
i zemřelé hasiče v kapli 
Nalezení sv. Kříže na 

Krásňovci, pak položení věnce u pomníku padlých 
v I. světové válce, v 11 hod. slavnostní schůze 
v kulturním domě, odpoledne ukázka hasící techniky 
a pro všechny generace k tanci i poslechu zahrála 
hudba. Pozváni byli i zástupci okolních sborů. Na 
slavnostní schůzi i odpoledne byli přítomni zástupci 
SDH Desná.  
                                                           Oldřich Kladivo 
 
 Na Desné již počtvrté…... 

    V sobotu 23. srpna se uskutečnil již 4. ročník soutěže 
v požárním sportu „O pohár starostky obce“ v rámci seriálu 
okresní ligy Svitavska (OLS). Za pěkného teplého počasí se na 
toto klání sjelo 9 družstev mužů, 5 družstev žen a 3 družstva 
veteránů. Bylo to méně než v loňském ročníku a to mnohde 
z důvodu rozpadu soutěžních družstev, z generačních či 
finančních příčin nebo některá družstva závody „vynechávají“. 
Našemu „Áčku“ se tradičně na domácí půdě nedařilo, ale přesto 
udrželo celkové vedení v hodnocení OLS. Čest pořadatelské 
obce – sboru hájili mladí pánové z družstva B a hájili dobře. 
Třetí místo za tradičním silným družstvem ze Širokého Dolu 
a Hartmanic je velice dobré. Děvčata v desenských dresech také 
bojovala srdnatě. V provizorním složení sestavy bylo jejich 

druhé místo za Bohuňovem až obdivuhodné. Soupeřky nastoupily v plné síle, naproti tomu naše děvčata si dopila pohár 
zranění až do dna úrazem Zuzky Šimkové. Změny na jednotlivých postech jsou přece jen improvizací a útok pak nesedne tak 
jak by měl. O to víc si vážíme univerzál posily Hanky Chaloupkové, která je schopna pomoci na kterémkoliv místě a ve 
srovnání s děvčaty, která mají věk rovnající se téměř polovině 
Hančina, je to obdivuhodné a patří jí velký dík. Patronát nad celou 
akcí převzala Obec Desná, která zajistila poháry pro zúčastněná 
družstva. Již čtvrtým rokem „putuje“ pohár starostky obce 
v kategorii mužů, putovní pohár v kategorii žen věnovala firma 
VHOS a.s. Moravská Třebová a v letošním ročníku se nově 
objevil putovní pohár pro kategorii veteráni, který věnovalo SDH 
Desná – sport. Dále se již tradičně sponzorsky podílelo 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd. Děkujeme také ostatním 
sponzorům: Ravensburger Polička, Veloservis Flach, Truhlářství 
Šimek, Obec Desná, SDH Desná a řadě dalších nejmenovaných 
dárců cen. Pořadatelsky celou akci zastřešili místní hasiči a zisk 
připadne sboru na práci s dětmi a mládeží. Dále je na místě 
poděkovat všem za přípravu a úklid hřiště, dík také za myšlenku 
pořádat vůbec takovouto akci, která naši obec a hasiče zviditelňuje 
po celém okolí. Největší odměnou pro všechny budiž chvála 
„starých harcovníků“, že tady je vždy vše perfektně připraveno, že 
k nám rádi jezdí, protože je tady blíž k nebi.       Hana Flídrová.                              
   

Podzim 
Nastává podzim, čas okouzlujících barev v přírodě, čas sklízení úrody, vychutnáváme poslední hřejivé 
paprsky babího léta. Den se neúprosně krátí, doprovázet jej bude mlha, chlad a první mrazíky na sebe 
nenechají dlouho čekat. Zkrátka – zima zaklepe na dveře. 
Byť je méně slunečních paprsků na obloze, přejeme vám do nastávajících dnů mnoho dobrého 
a „slunce“ ať září z vašich srdcí.                                                                            redakce Deseňáčku 
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Po soutěžích koupel velitele hasičů L. Lipavského 


	 
	 

