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Vážení spoluobčané,

zdravím Vás v tento předvánoční čas, v období po volbách a před začátkem roku 2011 a to nejen jménem svým, ale všech
zastupitelů obce. Čekají nás čtyři nejednoduché roky. Vidíme okolo sebe svět, který se díky tlaku vyvíjenému těmi, kdo mají
v rukách moc a rozhodovací nástroje, mění k obrazu a systému podle jejich plánů. Na nás lidech venkova, sepjatých s přírodou
a touto krásnou krajinou je, abychom se nenechali strhnout k nespokojenosti a chtivosti podle jejich reklam a vlezlých nabídek.
Vás, naše voliče, ale na prvním místě sousedy – bližní žádám, přijďte se svými návrhy, přáními za námi před tvorbou rozpočtu
obce. Teď máme schváleno rozpočtové provizorium, abychom mohli vyhodnotit a popřípadě zařadit do budoucích prací i Vaše
náměty. I k tomu mají sloužit čtyři schránky umístěné na OÚ, v prodejně, ve školce a hospodě U Sýkorů. Podle financí, se
kterými budeme moci v příštím rozpočtu počítat, se budeme snažit dobře se svěřenými prostředky hospodařit. K tomu nám
budou napomáhat i zřízené komise, zejména stavební, protože na tomto úseku budou i největší finanční nároky. Budeme se
snažit i o spolupráci v oblasti kulturní a sportu. První příležitost bude setkání u jesliček v předvečer Štědrého dne, na které se
velmi těšíme. Budeme se ale těšit každému setkání s Vámi, které přinese obci i nám občanům něco dobrého. A tak Vám přeji
prožití nadcházejících svátků narození Krista Spasitele v té naději a radosti, kterou je On sám a do příštího roku 2011 jen vše
nejlepší, dar zdraví a pokoje do Vašich
.
Josef Jebousek

Zastavení u Betléma
Kdykoliv se náš pohled vrátí k betlému,
vidíme stále stejnou scénu. Zatímco máme
po chvíli nutkání někam spěchat, betlémské
postavičky stojí na místě. Nespěchají. Ony
mají čas, mají čas pro Ježíše, k němuž
přišly.
Kolik rodin se rozpadá a kolikrát strádají
jen proto, že na sebe nemáme čas! Žádný
dar nenahradí čas, který jsme měli věnovat
nejbližším.
Dávám-li čas, daruji sám sebe.
Umění modlitby, hloubka víry, duchovní
život a dávat čas – to vše předpokládá mít
čas pro Ježíše, čas pro své nejbližší.
V době vánoční uvidíme možná betlémů
více. Kéž nejsme kritici či obdivovatelé, co
vnímají pouze velikost a pohyblivost či
zajímavost zpracování a nádheru figurek,
ale dokážeme se zadívat na betlém tak, že
objevíme něco z duchovního bohatství, z toho tajemství, do kterého nás chce tato úvaha uvést.
Kéž pohledy do jeslí jsou pro nás novým obdarováním a prohloubením naší víry a lásky!
(převzato z kalendáře)

Ať Vánoce v nás zůstanou i ve dnech všedních a láska promění náš život tak, aby naše srdce bylo
kouskem ráje.

Najděme si všichni čas a zastavme se, tradičně, u našich desenských jesliček
v předvečer Štědrého dne ve čtvrtek 23. prosince v 16 hodin.

Na nastávající vánoční čas nás naladí malým vystoupením předškolní děti, zpěváci s kytarou, dechový
miniorchestr a další.
Vezměte s sebou lampičku, budete mít možnost odnést si do svých domovů Betlémské světlo.

Informace obecního úřadu
Usnesení zastupitelstva obce Desná z ustavujícího zasedání dne 12. 11. 2010
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- program ustavujícího jednání zastupitelstva
- neuvolněné funkce starosty a místostarosty
- tajný způsob volby starosty a místostarosty
- zvolení starostou pana Josefa Jebouska, Desná 89
- zvolení místostarostou pana Jaroslava Kladivu, Desná 28
- zřízení finančního a kontrolního výboru
- předsedou finančního výboru paní Danu Benešovou,
Desná 143

- předsedou kontrolního výboru pana Miroslava Capouška,
Desná 145
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva
§ 69 odst. 2 zákona o obcích
- vzdání se mandátu paní Hanou Flídrovou

podle

Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 1. 12. 2010 mimo jiné projednalo a schválilo:

- zřízení komise stavební, kulturní a prac. skupiny POV
- plán inventurních prací pro rok 2010
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011
- předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových
opatření za období od zasedání do konce roku 2010
- složení slibu nového zastupitele Aleše Lipavského

- odměnu podle § 75 odst. 1 zákona o obcích náležející
paní Haně Flídrové, která nebyla opětovně zvolena do
funkce neuvolněného starosty
- žádost o pronájem bytu nad mateřskou školou p. Jany
Franzové, bytem Tomíčkova 51, Litomyšl
- prodloužení nájemních smluv na byty se stávajícími
nájemci do 31. 12. 2011

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Účast voličů – 82,95 %

1. Miroslav Capoušek
2. Lubomír Jareš
3. Jaroslav Kladivo
4. Jaroslav Drábek
5. Věra Vejrychová
6. Dana Benešová
7. Josef Jebousek
8. Ing. Miroslav Nádvorník

182 hlasů
182 hlasů
163 hlasů
153 hlasů
138 hlasů
137 hlasů
128 hlasů
127 hlasů

264
219
219

9. Dagmar Vondrová
10. Tomáš Dvořák
11. Aleš Lipavský
12. Hana Flídrová
13. Vladimír Boháč
14. Ing. Jaroslav Kopecký
15. Josef Plch

116 hlasů
108 hlasů
97 hlasů
95 hlasů
93 hlasů
70 hlasů
58 hlasů

Odpady v roce 2011

Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2011 se nemění.
Součástí tohoto čísla zpravodaje je Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2011, které je nutno vyplnit a vrátit na obecní úřad do 31. 1. 2011. Poplatek je splatný do
31. 3. 2010.

Úřední hodiny na matrice v Dolním Újezdě

Oznamujeme občanům, že posledním úředním dnem v roce 2010 bude středa 22. 12. 2010 do 1600 hodin. Od 23. 12. 2010
bude na obecním úřadě pro veřejnost zavřeno.
Po dobu čerpání dovolené na Obecním úřadě v Dolním Újezdě si mohou požádat o ověřené výstupy z CZECH POINTU,
ověření podpisů a listin, o výměnu občanských průkazu na Městském úřadě v Litomyšli (31. 12. 2010 zavřeno).
Prvním úředním dnem v roce 2011 bude pondělí 3. 1. 2011 od 800 hodin.

Kontroly komínů v roce 2011

Podle Nařízení vlády č. 91/2010 jsou
nařízeny kontroly komínů ve všech
domech, chatách a chalupách. Kontrola
musí být provedena jednou ročně,
kominík poté vyhotoví protokol. Při
chybějící kontrole může při nedostatcích
majitel dostat pokutu až 25 000,- Kč. Kontrolu komína smí
dělat jen kominík se živnostenským oprávněním a ten
vystaví Zprávu o provedení kontroly.
Čištění komína při topení uhlím, koksem, dřevem nebo
biomasou se provádí dvakrát ročně při šesti měsíčním
provozu, při celoročním provozu třikrát ročně. Výběr sazí

a dehtu z dolní části komína se provádí jednou ročně.
Topíte-li lehkým topným olejem čistit musíte třikrát
ročně. Při topení plynem, čištění, výběr usazenin z dolní
části komína se provádí jednou ročně. Zodpovídá majitel
objektu. Čistit komín můžete sami, kontrolovat musí
kominík.
Revizi, kolaudaci, vložkování, vymetání a kontrolu
komínu si můžete domluvit s panem Zdeňkem Doležalem
-tel. 737027632, panem Zdeňkem Čapkem -tel. 732561452
nebo s panem Pavlem Tomanem -tel. 731466485.
Za prohlídku komína se bude platit od 300 do 1500 Kč.
Cena se odvíjí od stavu a přístupnosti komína.

Starosti s naší prodejnou
Navštívil jsem naši prodejnu a nechal jsem si od
manželů Jůzových předložit rozbor tržeb a výdajů, které
mají velice přesně zaznamenány. Stav je v současné době
velice vážný pro ně, ale i pro obec. Jak víte, problémy
tohoto obchodu jsou staršího data. Teď se ale tržby snížily
pod únosnou mez. Obec se dá říci v mezích podpory jejich
podnikání je vstřícná. Ale hlavní problém jsou nízké tržby.
Nízké tržby jsou z toho důvodu, že je málo zákazníků.
Zdůvodnění některých lidí, že tam bych nešel, musí mít
důvod. Nic neřešící diskuze o tomto problému jsou letité.
Jako kdysi byla anketa k majetku obce, tak se pokusíme
v anketě nalézt odpovědi na to, proč tam nechodíme
nakupovat. Otázky budeme formulovat tak, aby byla

naděje, že najdeme řešení. Takové zvěsti, že raději
nakupujeme u Vietnamců v Dolním Újezdě, kde to mají
lacinější, neobstojí, obec prodejnu koupila, aby sloužila
občanům. Kdyby současné provozovatele obchodu
ekonomický tlak donutil skončit, co dál? Jednota tu
skončila pro nerentabilitu provozu. Předchozí pronájemce
jinak. Za kým myslíte, že můžeme jít? Pojízdná prodejna?
Víme, jak fungovala i jak nyní dopadá! Před časem byly
volby, přišlo Vás 83 %. Pomohli jste tím sestavení
zastupitelstva, teď Vás prosím o pomoc i prostřednictvím
těch čtyř schránek, odpovězte na naše otázky k obchodu.
Josef Jebousek

Jubilea

Úmrtí:
Josef Flídr
Milada Kusá

V tomto čtvrtletí oslavili:
Marie Kopecká
Marie Siglová
Josef Flídr
Marie Bartošová
Jindřich Voříšek
Josef Flídr
Žofie Renzová

50 let
55 let
60 let
81 let
82 let
85 let
91 let

Jubilantům
gratulujeme
Kdo žije v srdcích
nezemřel.

Novinky z naší školičky
Jak jsem psala v posledních novinkách, byly ve školním roce
2010/2011 otevřeny dvě třídy - třída předškoláků a třída mladších
dětí.
Během měsíce září se díky úsilí všech zaměstnankyň podařilo
překonat počáteční provozní potíže, které přinesl větší počet dětí.
O tom, že vše běží tak jak má, svědčí návštěva starších dětí do
města Litomyšle, kde se seznamovaly s prostředím zámeckého
parku a klášterních zahrad, drakiáda, které se společně s dětmi
zúčastnili i jejich rodiče a sourozenci, účast na divadelních
představeních pro mateřské školy. Děti z Poříčí přispěly svým
vystoupením k důstojnému vítání nových občánků obce.
Radost dětem udělala návštěva Mikuláše s andělem a čertem,
který je potěšil malým dárkem. A protože děti čeká ještě spousta
práce, odešel čert s prázdnou.
A co všechno děti ještě čeká? Vánoční besídka, která se
uskuteční 11.12. v nově rekonstruovaném sále v Poříčí. Návštěva
osamělých seniorů s malým dárečkem a s velkým přáním štěstí a zdraví. Dále pak vánoční koledování a setkání u vánočního
stromečku.
Klidné prožití vánočních svátků Vám všem přejí děti a zaměstnankyně MŠ.
Jarmila Dudychová ředitelka MŠ

Tříkrálová sbírka

Závěrem roku Vás opět chceme
informovat o způsobu využití finančních
prostředků získaných v rámci tříkrálové
sbírky konané v lednu 2010. Díky Vaší
štědrosti měla naše Farní charita
z celkově vybrané částky 190 717,- Kč
k dispozici 121 732,80 Kč. Z této sumy byla uvolněna
částka ve výši 8 677,50 Kč na humanitární pomoc na Haiti
a dále částka ve výši 3 719,- Kč na pomoc oblastem
v Indii, které byly postiženy záplavami. Dále byly finanční
prostředky opět využity k nákupu nových zdravotních
pomůcek – mechanických vozíčků, chodítek a dalších.
Zdravotní pomůcky byly nakupovány podle potřeby
a přání zájemců. Další částí byly hrazeny provozní náklady
spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby
např. pojištění služby a automobilů, zdravotní materiál …

Pomůcky je možné si zapůjčit ve všední dny v kanceláři
Farní charity Dolní Újezd se sídlem na DPS. Bližší
informace na telefonu 731 598 854.
Rádi bychom vás také informovali o termínu příští, již
jedenácté, Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v sobotu
8. 1. 2011 v Dolním Újezdě a nejbližším okolí. Chtěli
bychom opět poprosit děti, mládež a vedoucí skupinek
o pomoc při jejím organizování. Prosíme také rodiče, aby
své děti povzbudili a vyslali je do sbírkových skupinek,
protože bez jejich účasti by bylo obtížné tuto potřebnou
sbírku uskutečnit. Děkujeme těm, kteří nám poskytují
jakoukoli podporu a přejeme Vám všem klidné
a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví a Božího požehnání.
Pracovníci FCH Dolní Újezd

Vesnice včera a dnes

pokračování
V obci byly 2 obchody se smíšeným zbožím u Zavoralů
a u Kovářů, kde byl dříve vlastníkem Karel Klein, který
nakupoval i obilí a ovoce. Na tomto místě je i současný
obchod, který od Jednoty v roce 2003 koupila obec Desná.
Hostince na Desné byly 3. U Zavoralů, u Lipavských
a u Nováčků „Pod hájem“. Samotná hospoda žádného
hostinského neuživila, aproto se zabývali i jinou činností.
U Zavoralů hostinec, obchod a autodoprava, u Lipavských
hostinec, menší hospodářství, kapelník místní dechové
hudby a varhaník v kostele v Mladočově. U této hospody
býval dříve z boku budovy přístavek, kde býval trier, což
byla čistička na obilí. Nyní je na tomto místě schodiště.
U Nováčků byl hostinec a menší hospodářství, p. Nováček
byl rovněž činný v pobočce místní Kampeličky (místnost
v přísálí hostince). Vedle stodoly zde byla obecní dobytčí
váha. V minulosti zde byla i malá mlékárna.
V obci bylo i několik řemeslníků a to kovář Čefelín Josef
čp. 109, pocházející snad z Ostravska, který kovárnu koupil při dražbě v roce 1936. Kolářství – Šplíchal Josef čp. 47, Motyčka
Václav čp. 97 a Nádvorník Josef čp. 16, krejčovství Kavka František čp. 68 a Šplíchal Josef čp. 92, obuvnictví Bartoš
František čp. 41, mlýn Chadima Josef čp. 50, řeznictví Kladivo Jan čp. 61 a Stříteský Jan čp. 51, holičství Kroulík Josef č. 108
a pak č. 15. Po roce 1949 došlo k postupnému útlumu tohoto soukromého podnikání zavedením živnostenské daně a cíleným
znemožňováním těchto činností ze strany státních orgánů.
Toto jsou jen v krátkosti vzpomenuty některé okamžiky a podmínky života na vesnici za našeho mládí. Přesto každý
vzpomíná rád na bezstarostné mládí a školní léta. Vybavují se i učitelé, kteří se nějakým způsobem zapsali do naší paměti. Jak
pravdivá a výstižná jsou slova písničky „Nikdy se nevrátí pohádka mládí“. Vzpomínám i na doby, kdy se vesnická mládež
scházela večer a v neděli, bavila se při harmonice anebo při gramofonu se
učili první taneční kroky.
Ještě před rokem 1950 při prvních výskytech mandelinky bramborové byla
vyhlašována povinnost účastnit se hledání tohoto brouka. Většinou to bylo
vyhlašováno na neděli dopoledne, když se nešlo do školy. Chodilo se v rojnici
v porostu brambor a snažili se něco najít, většinou bezvýsledně. Též se proti
mandelince používal prášek zv. Dinocid. Rozhazoval se ručně. Dávkování
velmi nepřesné. Později se používalo rozprašovačů na traktorech. Tak
začínala chemická ochrana rostlin.
Od roku 1949 dochází na vesnicích k zakládání Jednotných zemědělských
družstev (JZD). Zakládání družstev bylo politickým cílem tehdejší vládnoucí
strany. Po vesnici chodili přesvědčovat většinou straničtí funkcionáři a různí
vedoucí z průmyslových závodů. Zemědělcům se do toho nechtělo, neb to
znamenalo odevzdání do družstva i většiny svého majetku, postupně nabytého
po několik generací, tj. koně, dobytek, strojní vybavení, osiva, krmiva, ale
i stavby. Nebyla naděje ani na nějaké vysoké odměny za práci ve družstvu.
Někteří hospodáři se tomu bránili velmi urputně, pro některé to zase bylo
vysvobození, nebo pracem nestačili a žádnou skvělou budoucnost za
tehdejších politických poměrů neviděli, pro někoho zase to byl pravý opak. Pořekadlo, že „je lepší být malým pánem než
velkým sluhou“, je asi dosti výstižné. K přesvědčování ke vstupu do družstev se používalo různých metod, někde i dosti
tvrdých. Na vesnicích byli hospodáři s velkou výměrou půdy označování jako „kulaci“ a jako vykořisťovatelé byli často
z vesnice vystěhováni jen s osobními věcmi. Většinou byli odstěhováni dosti daleko a zaměstnáni na státních statcích neb
v průmyslu. Některým se pak dokonce žilo i lépe. Vždy na vesnicích záleželo, jak aktivní byli vykonavatelé státní moci. Na
Desné naštěstí vystěhován nebyl nikdo. Kdo nemohl splnit dodávky, musel si i určitý čas „odsedět“ ve vězení, případně jej
postihla i dosti vysoká peněžní pokuta. Pro znemožnění soukromého hospodaření bylo i bezúplatné zabírání strojů a předání do
tehdy vznikajících Strojních traktorových stanic STS. Byly zabrány traktory se závěsným zařízením, vleky, samovazy,
výkonnější mlátičky a řezačky. Na Desné byli takto postiženi
zemědělci Pavliš Jan, Dvořák Václav, Severa Václav, Kopecký
z Hraniček, rovněž zabrán i traktor strojního družstva
Hospodářské besedy tj. obecní. Když pak nestihl zemědělec
všechny práce včas a tím i splnit předepsanou dodávku,
případně nesplnil příkaz okresního úředníka (plnomocníka), byl
potrestán peněžitou pokutou i vězením, bez ohledu kdo tu práci
za něj doma udělá. Většinou pak veškerá starost o hospodářství
zůstala na manželce postiženého. Používalo se i podlejších
a zákeřnějších metod přesvědčování ke vstupu do družstev.
Nepřihlíželo se ani k tomu, jestli jsou malé děti nebo žena je
vdovou. Není záměrem jitřit tyto vzpomínky. Dnešní generaci
se to může zdát nepochopitelné.
.
.
Pokračování příště. Oldřich Kladivo

Setkání příznivců Klubu přátel desenského údolí

Již po páté se sešli v pátek 10. prosince na Podháji příznivci pěší turistiky
a příznivci historie a vzpomínek. Opětovná hojná účast potvrdila oblíbenost tohoto
klubu, jak při pátečních a nedělních setkáních nad fotografiemí, tak i při výšlapech po
okolí, které, když nám to počasí moc nepřekazí, jsou dvakrát ročně.
Nevyčerpatelná zásoba fotografií p. Oldřicha Kladivy opět všechny přítomné
uvedla do vzpomínek, až do doby minulého století, ale také i na události nedávno
minulé v naší obci a nejbližším okolí.
Fotografie jsou z prvního výšlapu v roce 2006 k pramenům Desinky a z letošního setkání.
Anna Šimková

Výroční hasičská valná hromada
V pátek 3. 12. 2010 proběhla
v hospodě
U Sýkorů
letošní
Výroční valná hromada SDH
Desná. Zahájena byla zprávou
o celoroční
činnosti
hasičů.
Referenti
jednotlivých
úseků
výkonného výboru (úseku prevence
a represe, kulturního úseku, úseku dětí a mládeže,
sportovního úseku, ekonomického úseku a úseku správy
a majetku) přednesli přítomným své zprávy, aby je
seznámili s celoroční činností sboru. Starosta sboru
p. Dušan Flídr, který zahájil informační část Výroční valné
hromady, seznámil přítomné mimo jiné i s činností
„dospělých“ hasičů, kterým se letos velmi dobře dařilo,
a to zejména v zajišťování sponzorských darů
a v brigádnické činnosti. Jednou z velkých letošních akcí
hasičů bylo zajištění občerstvení při Mistrovství České
republiky hry Plamen a soutěže dorostu konaného 7. 11. 7. 2010 v Litomyšli. V horkých dnech letošního léta
po čtyři dny zajišťovali stánek s občerstvením, při kterém
získali neocenitelnou zkušenost, ale zejména pěkný
finanční přínos do hasičské pokladny. Uznání za perfektní
chod stánku patří všem, kteří se na realizaci stánku
podíleli, především pak Zuzaně Šimkové, která měla celý
chod stánku na starost. Bohatý život v požárním sportu,

„Muž roku 2010“ Lukáš Flach

jak dětí tak dospělých, je již skoro tradicí desenských
hasičů. Byl oceněn „Muž roku 2010“ Lukáš Flach, „Žena
roku 2010“ Jana Flídrová a Tým roku 2010“ a to tým
mužů „A“. Úspěchem v činnosti dětí bylo 4. místo
v krajské soutěži. Toto umístění patří v posledních letech k
těm nejlepším, kterého naše děti na postupových soutěžích
dosáhly. V roce 2010 připravili desenští hasiči pro děti
dětský karneval v duchu pohádky „Tři oříšky pro
Popelku“, dětský den společně s dětmi z mateřské školky,
opékání buřtů na ukončení sezóny apod. Konal se již
6. ročník Okresní ligy „O pohár starostky obce Desná“.
Zajímavosti z hasičské kroniky opět připravil pan Oldřich
Kladivo. Do diskuse přispěl starosta obce pan Josef
Jebousek a okrsková starostka hasičů p. Hana Flídrová
uznáním, že nový výbor se se ctí chopil své práce a dosáhl
během roku pěkných výsledků. Hostem na naší Výroční
valné hromadě byl p. Ivan Havel z SDH Dolní Újezd. Jeho
slova směřovala k naší tradičně dobré činnosti s dětmi
a dobré spolupráci mezi sbory okrsku Dolní Újezd.
Doplněním na konec bylo krátké video – sestřih z uplynulé
sezóny 2010 hasičů v Desné, které připravil starosta sboru.
Do dalšího roku si přejme, aby se podařily zrealizovat
všechny plány činností a úspěšně pokračovala tradičně
dobrá spolupráce hasičů s obcí
Kamila Šimková

„Žena roku 2010“ Jana Flídrová

Stánek desenských hasičů při Mistrovství republiky v Litomyšli

včetně nocování

Listování hasičskou kronikou

Jednou za rok při výroční valné
hromadě SDH si připomeneme
události v našem sboru z minulosti.
Skromný výpis činnosti sboru je
řazen proti času v desetiletých
výročích. V bývalém litomyšlském
okrese byl jedním ze tří posledních
založených hasičských sborů. I tak
je to již více jak 70 let. Za tuto dobu se již vystřídalo ve
vedení několik generací a musíme přiznat, že na tak malou
vesnici byl sbor vždy dosti aktivní. Po založení měl sbor
přes 30 členů. Během krátké doby někteří členové
vystoupili a v roce 1939 má sbor 28 členů. V současnosti
je to více jak 100 členů. Jistě stojí za zamyšlení, že na
zakoupení první stříkačky, příslušné výzbroje a následně
i na stavbu hasičské zbrojnice byly pořádány sbírky, na
vzatý úvěr na stavbu bylo podmínkou ručení majetkem,
což jistě pro občany – členy SDH nebylo jednoduché.
Rovněž pak při stavbě bylo třeba mnoho brigád a to jak
ručních tak i s potahy.
Co se událo před 10 lety tj. roku 2000.
Výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ se
pravidelně účastní i děti z mateřské školky z Desné.
Pořádáním okrskové soutěže byl pověřen náš sbor. Termín
stanoven na 20. května. Výsledek ženy z Desné 1. místo
s postupem do okresního kola. Naši muži senioři, kteří byli
zvyklí vítězit již před 20 lety, byli poraženi naší
nastupující mladou generací. A tak se stalo, že první dvě
místa v kategorii mužů obsadila Desná. Naši mladí hasiči
se poctivě a pravidelně připravují pod vedením Dušana
Flídra. 5. prosince jsme se na hřbitově v Mladočově
rozloučili s naší členkou paní Jaroslavou Tomšíčkovou –
dlouholetou vedoucí mládeže.

Před 20 lety tj. rok 1990.
Vrcholem roku se stalo pozvání na soutěž od Deseňáků
z Jizerských hor o jejich putovní pohár. I zde naši muži
skončili na 1. místě a putovní pohár přivezli. Zástupci
Desné v Jizerských horách byli k nám pozváni a setkání se
uskutečnilo při přátelské besedě „Pod hájem“ 23. prosince.
Z vydělaných peněz při brigádách, sběru železného šrotu
apod. bylo zakoupeno společně s Tělovýchovnou jednotou
Horní Újezd starší skříňové auto značky Avia.
Koncem roku nás zastihla smutná zpráva, že zemřel pan
Oldřich Nádvorník ve věku 67 let. Byl členem sboru
hasičů 42 roků. Po řadu let zastával funkci kronikáře.
Rozloučení na hřbitově v Mladočově 29. prosince.
Před 30 lety tj. v roce 1980.
Bylo zakoupeno z vlastních finančních prostředků starší
nákladní auto ROBUR. Bylo upraveno pro přepravu hasičů
i jejich výzbroje. Dosluhující auto Praga RN bylo
odhlášeno a následně zrušeno. Na úpravách odpracováno
248 hodin.
29. března jsme se zúčastnili pohřbu našeho člena pana
Ladislava Šauera č. 49. Byl vedoucím prodejny Jednota.
Zemřel po delší nemoci ve věku 60 let.
26. června jsme se v obřadní síni krematoria rozloučili
s předsedou Okresního výboru Svazu požární ochrany
Františkem Bělohlávkem z Dolního Újezda, který zemřel
náhle ve věku 42 let.
26. prosince jsme se na hřbitově v Mladočově rozloučili
s našim členem Josefem Lipavským č. 77, který zemřel po
kratší nemoci ve věku 53 let. Byl též dobrým hudebníkem.
Tato záliba se dědí v jejich rodině již po několik generací.
Pro svoji skromnou a veselou povahu byl všude oblíben.
V obci špatně funguje veřejný rozhlas i telefonické spojení
v noci je velmi špatné.

Při nočním požáru 17. listopadu v Horním Újezdě
vyhořelo v časných ranních hodinách staré dřevěné stavení
a než místní požárníci mohli zasáhnout, 86 letá majitelka
domu uhořela.
Před 40 lety tj. rok 1970.
Zápisy po delší době v krátkosti doplnil pan Josef Bartoš.
1. června pořádán zájezd s návštěvou automobilky
v Mladé Boleslavi, kde jsme mohli shlédnout výrobní
linku, dále prohlídka rekreačního střediska Máchovo
jezero, města Mělník a Praha.
Před 50 lety tj. rok 1960.
Při stavbě vodovodu odpracovali naší členové více jak
2000 hodin. Po obci namontovány hydranty.
Na středisku JZD do silážní jámy napuštěna na dobu žní
voda pro protipožární účely a současné použití též jako
koupaliště pro děti. V obci započato se stavbami
autobusových čekáren.
Před 60 lety tj. rok 1950.
19. ledna zemřel samaritán sboru Josef Flídr, výměnkář
č. 91 ve věku 69 let. Byl též 26 let obecním knihovníkem.
Tuto funkci vykonával zdarma. Staral se též o květinovou
výzdobu u pomníku padlých.

7. února vypukl požár domku č. 103, v němž bydlela paní
Janková. Oheň vznikl od popele, který nasypala do bedny
v komoře.
V sobotu 26. srpna před posvícením se strhla ve večerních
hodinách velká bouře s krupobitím. Průtrž mračen udělala
velké škody. Nejvíce postižen pan Nováček hostinský
„Pod hájem“, jemuž voda hrnoucí se z rokle zatopila sklep,
kde měl zásoby na posvícení. Cesta vedoucí roklí byla
úplně zničena. Voda ze sklepa odčerpána stříkačkou
našeho sboru. Velké škody voda způsobila v Poříčí
u Boštíků.
Před 70 lety tj. v roce 1940.
Pokračováno ve stavbě hasičské zbrojnice. Předcházelo
mnoho dohadů, kde zbrojnici stavět. Někteří ji chtěli
postavit na Horní Desné proti číslu 3. Dolní Desná zase
uprostřed vsi, což se nakonec po určitých sporech stalo
skutečností.
Budova hasičské zbrojnice byla stavěna společně se
spolkem Hospodářská beseda (strojním družstvem) jako
skladiště hospodářských strojů.
V této době zuří světová válka a tím činnost sboru je silně
omezena.
Oldřich Kladivo

Z hasičského sportu

Společné focení na hřišti všech desenských soutěžáků maličkých, mladších, dorostu a dospělých.

Děti a dorost

Začátkem října se konalo podzimní kolo hry Plamen
v Jevíčku. Za Desnou zde závodila 4 družstva – starší
a mladší děti a nově složená družstva dorostenců
a dorostenek. Start do nové sezóny se bohužel nepodařil
úplně podle představ. Starší skončili desátí, mladší
dvanáctí. Dorostenci na 3. místě a dorostenky na 2. místě.
V říjnu jsme také pořádali pro děti na hřišti ukončení
sezóny, připravili jsme pro ně několik soutěží a potom
jsme si opekli buřty.
K materiálovému vybavení - vloni se z dotací zakoupila
sada hadic na požární útok, letos se podařilo ze
sponzorských darů zakoupit sadu ochranných přileb pro
děti.

Letošní sezóna byla celkově velmi vydařená, družstvu
starších se podařilo umístit se na soutěžích nejlépe za
dlouhou dobu. Všem soutěžícím, trenérům a těm, kteří se
motají okolo dětí, bych chtěla poděkovat na snahu
a strávený čas.
Plány na příští rok.
Mladší – udržet družstvo při životě. Starší, dorostenci,
dorostenky – postup do krajského kola hry Plamen, účast
na pohárových soutěžích.
Mimosoutěžní aktivity – cca únor – březen – plánovaný
bowling, v létě uskutečnit alespoň jeden jednodenní výlet
a také vícedenní výlet
Věra Rosypalová

Dospěláci - soutěžáci

Výsledky českého Poháru Velkopopovic. kozla 2010
1. závod - 8. 5. 2010 Plzeň
V Plzni na krásném hasičském areálu Košutka nás
v barvách SDH Desná reprezentoval jediný závodník a to
Lukáš Flach. Na první závod si nevedl vůbec špatně
a v prvním pokuse si zapsal čas 17:35. Ale v druhém
pokuse se ještě zlepšil časem 17:15 a tím obsadil celkové
19. místo se ziskem 12 bodů.
2. závod - 12. 6. 2010 Moravský Beroun
Český pohár
pokračoval
svým druhým dějstvím
v Moravském Berouně. Představili se zde dva závodníci
v kategorii mužů a to Dušan Flídr a Lukáš Flach. Oba
závodníci si vedli celkem slušně. Dušan skončil na
krásném 29. místě s časem 18:30 a Lukáš na místě
dvacátém s časem 17:82.
3. závod – 17. 7. 2010 Bludov
Z Desné se ve startovní listině v Bludově objevili Lukáš
Flach a Pavel Šimek. Lukášovi se moc nedařilo na
rozdělovači a odjížděl ze závodu z nebodované příčky
s jeho nejhorším časem letošní sezóny 18:29. Pavel, podle
svého očekávání, zaběhl solidní čas 18:73s.

4. závod - 7. 8. 2010 Večerní stovkování Kamenec
Jeden z velice očekávaných a populárních závodů, kterého
se zúčastnilo neuvěřitelných 180 mužů a 111 žen.
V kategorii mužů se zúčastnili naši borci Dušan Flídr
(19:67, 75. místo), Pavel Šimek (19:39, 67. místo), Lukáš
Flach (17:90, 26. místo) a Josef Rosypal s NP, kterému se
nepodařilo přeběhnout lávku. V kategorii žen se letos
poprvé zúčastnila Jana Flídrová s časem (19:24, 20. místo)
a náš nováček Petra Šauerová, která se uvedla krásným
časem 20:29 a skončila na 42. místě.
5. závod - 28. 8. 2010 Polabské stovkování
Z desenských borců jeli do Pískové Lhoty reprezentovat
Pavel Šimek (18:60, 31. místo), Dušan Flídr (18:77,
37. místo) a Lukáš Flach, který si zde zaběhl svůj nejlepší
čas v seriálu 17:03 (9. místo).
6. závod - 4. 9. 2010 Pacov
Poslední závod ČP letošní sezóny byl k vidění poprvé na
dráze v Pacově. O poslední bodíky a umístění přijeli
bojovat Dušan Flídr (18:84, 44. místo), Lukáš Flach
(17:94, 23. místo) a Petra Šauerová (19:54, 34. Místo).

Výsledky Okresní ligy Svitavska v požárním útoku 2010
Osmý závod OLS 25.9.2010 Sádek
Jak jsem předesílal v minulém čísle Deseňáčku, do posledního závodu nastupovali muži A díky svému rekordnímu času
17:48 předchozí soutěže v Bohuňově s dosti velkou nadějí, že OLS vyhrají. Stačilo totiž být do pátého místa a výhra celého
seriálu by byla v kapse. Tým A potvrdil, že útoky umí, s klidem zaběhl čas 18:51, závod vyhrál a pohár pro vítěze seriálu OLS
byla doma! Tým B se s OLS rozloučil časem 21:75 na 14. místě a celkovém 12. místě. Ženy zaběhly s pěkným časem 19:92 na
2. místě a celkově se umístily na 3.místě seriálu OLS. Takto jsme uzavřeli sportovní sezónu 2010.
Blíží se konec roku a všichni bilancují nad uplynulým rokem. Co se týče roku 2010, mohu jej hodnotit velice kladně, tým B
se stabilizoval a výkonově jde nahoru, tým A po roční pauze potvrdil své kvality a vyhrál svitavskou ligu, ženám o stupínek
unikl postup na MČR a nelze samozřejmě opomenout vzestupnou tendenci výkonu Lukáše Flacha ve stovkách nebo osobní
rekord 17:96 Pavla Šimka ve stovkách na kraji.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem závodníkům za reprezentaci SDH Desná. Sponzorům, fandům a obci Desná poděkovat
za podporu v roce 2010.
Vám všem popřát pěkné svátky a šťastný Nový rok 2011, ve kterém se opět dočtete o našich výsledcích. Dá se čekat
zajímavé čtení, protože na novou sezónu se už od listopadu připravujeme v naší multifunkční hale…
Martin Lipavský

Změna svozu odpadu na konci roku 2010

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu na konci roku bude uskutečněn ve středu 29. 12. 2010.
Firma pojede zřejmě ve středu odpoledne, ale nádoby vystavte řádně večer předem.

Recept na hezký rok 2011

Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od
veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na
28, 30 a 31 dílků tak, že vystačí na celý rok.
Potom se každý den upraví tak, že se vezme
1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce,
2 dávky dobré nálady,
přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu,
čajová lžička snášenlivosti,
zrnko taktu a špetka trpělivosti.
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou.
Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti.
Podává se s milým úsměvem a dobrým slovem.

P.F. 2011 Ať jdete v příštím roce tou správnou cestou

SDH Desná

Vás srdečně zve na hasičský ples,

který se koná v sobotu 29. ledna 2011
v hostinci Pod hájem,
k tanci a poslechu hraje Vepřo-knedlo-zelo,
začátek ve 2000hodin

v neděli 30. ledna 2011 dětský karneval
zveme rodiče s dětmi od 14. hodin
pro děti je připraveno odpoledne plné her
na vaši účast se těší pořadatelé
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