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Vánoční dárek
Už jste někdy slyšeli, co to je láska darovaná bez podmínek? V našem životě se ji nejvíce přibližuje láska mateřská,
dává a neklade si žádné požadavky zpět. Je pravda, že
později bývá někdy i hodně bolavá, když léta obdarovávané (myšleno s láskou vychovávané) dítě nepochopí její
opravdovost, propadne nekonečně rozmanitým falešným
návnadám světa a nakonec se třeba i postaví proti jejím
dárcům.
Vánočním dárkem pro nás všechny, darovaným bez
podmínek, je narození Božího Syna Ježíše, který přišel na
svět (daroval se nám), aby nejdříve světu vysvětlil své
poslání, potvrdil svou opravdovost a pak na sebe vzal
všechny slabosti a hříchy naše i celého světa (smrtí na
kříži), a tím nás osvobodil od věčného odloučení od Boha.
Jak jsme se zachovali my jako jednotlivci nebo celkově jako
svět? Pro kolik lidí je Ježíš (pro přiblížení naším očím
symbolicky položený v jeslích) skutečně darujícím Bohem
a pro kolik jen loutkou, která se o Vánocích docela hodí
k nabuzení dobré atmosféry nebo nákupní horečky?
Přijímáme dar jeho narození, potažmo dar naší záchrany,
taky bez podmínek? Nestrkáme do vztahu mezi námi
a Bohem (to je do naší víry) nejrůznější pochybnosti
a výčitky vůči Bohu, jen abychom se ubránili přiznat si, že
nechceme přijmout dar jeho lásky? Za co jsme vyměnili
jeho dary? Boha velmi bolí naše odmítání jeho lásky, přesto
nám ji dává a neodvrací se.
Vánoční dárek, velké téma, nepochopené, často zneužívané téma. Darem není jen něco „z ruky do ruky”, krabice
nebo kytička, ale i práce, povzbuzení, pohlazení, úsměv,
pozdravení, pohoda domova, jistota vztahů, veselá
a nezatížená mysl a mnoho dalšího. Naše dárky, hmotné
i nehmotné, jsou zase jen symbolem a napodobením daru

největšího, prvotního daru lásky bez podmínek. Věřím, že
naprostá většina dárků „pod stromečkem” jsou dárky
upřímně darované a s radostnou upřímností přijímané.
Dávám ti dárek, abys věřil v moji lásku. Proto je dar darem.
Dar je vyjádřením vztahu, důkazem lásky. Dar darovaný
s jakoukoliv podmínkou je jen pěkně zabalený obchod, ne
vyjádření lásky. Běda daru z povinnosti. Běda přemíře
darů. Kdo se nenaučil žít bez podmínek, třeba darovat
i vděčně přijímat dary, ten nepochopil, co je láska
a nedojde k němu ryzí radost, protože nemá kudy.
Jsou ještě jedny velmi rozšířené dary, smutné dary, dary
věnované sobě samému – sobectví v tisících podobách,
které zničí všechno kolem sebe, zkroutí osobnost, rozdělí
rodiny, zdevastuje celou společnost, pokud člověk
nenapodobí dar skutečný a nenechá se prorůst láskou.
Jsou tři vlité dary (ctnosti) – víra, naděje a láska. Největší
z nich je láska.
Stanislav Tomšíček

Zpívání u jesliček
Srdečně zveme na „Zpívání u jesliček”, které se
koná v pondělí 23. prosince 2013 v 16 hodin.
K vánoční radosti přispějí děti ze školky,
kytarový a dechový sbor.
Ať Vánoce v nás zůstanou i ve dnech všedních
a láska promění náš život tak, aby naše srdce byla
kouskem ráje.
Vezměte s sebou lampičku, bude možno si
odnést Betlémské světlo do Vašich domovů.
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Vážení spoluobčané,
žádost o dotaci a projekt, uplynuly dokonce 3 roky.
Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci „Desná – ošetření významných
stromů v obci” jsme obdrželi k podpisu minulý měsíc.
Shrnutím toho, co není venku vidět, je neskutečná
byrokratická potřeba úřadovat. V případě zmíněných akcí
v naší obci to je na výšku 70 cm papíru o váze 30 kg.
Děkuji všem za pomoc, přeji požehnané prožití svátků
narození Krista a jen vše nejlepší do roku 2014.
Josef Jebousek

nechci bilancovat letošní rok, jenom napsat, co se nám
povedlo. Společně s SDH byla dokončena úprava sportoviště a zbývají už jen drobné úpravy. Tou hlavní je nalajnování asfaltové plochy po domluvě na jaký druh sportu.
V anketě na počátku tohoto volebního období byla
kritika toho, že není na dolním konci obce nic pro děti–už
je tam pískoviště, herní prvek a posezení. U obchodu je
také posezení a herní prvky pro děti.
V hasičské zbrojnici byly osazeny vybourané plastové
dveře ze sociálek na obecním úřadě, které jsou jako nové
a byl zateplen minerální rohoží strop.
Kompletní oprava obchodu byla provedena stavebním
sdružením Boštík. Byla to velice náročná akce od střechy
přes výměnu oken a dveří. Děravé zastaralé topné systémy byly nahrazeny výkonnými kondenzačními kotli na
plyn a úplnou výměnou rozvodů a radiátorů. Plášť
budovy byl zateplen tak, aby splňoval požadavky energetického auditu. Teď je na nás, jak budeme prodejnu
využívat.
Stavitelství Háněl z Proseče vyhrálo soutěž o opravu
obecního úřadu. Díky složitostem dotační politiky byla
práce zahájena až v září, ale práce na projektu a žádosti
o dotaci trvaly v podstatě 2 roky. Díky nasazení a spolupráci bylo vše včas dokončeno, včetně pokrytí a oplechování. Velice pěkná dřevěná okna a dveře, pěkná fasáda se
zateplením je dobrým výsledkem.
Stejně složitá byla příprava a organizování opěrné zdi
a rozšíření chodníku. Příprava žádosti o dotaci a dohadování s ČEZ o přesun sloupů, také 2 roky. Skvělá práce firmy
DS DELTA z Lubné a skvělý výsledek.
Další akce, která se konečně povedla, je prořezání
stromů v obci. Od začátku této snahy, kdy byla zpracována

Poděkování
Na Desné žiji od narození, znám každý kout, většinu
lidí, kteří zde bydlí, skoro každého psa, jaké kdo má
květiny na zahradě, jaké truhlíky v okně. Změna, která
se na Desné udála během posledních čtyř měsíců, mě
donutila napsat tento článek.
Zateplený a nově omítnutý obchod s novou střechou,
stejně opravená škola a nově zbudovaná opěrná zeď
v zatáčce u kříže s novým chodníkem a okrasnou výsadbou, to vše během tak krátké doby na tak malou obec - to
je opravdu pořádný kus práce. Vím, že obce dostávají
v poslední době víc peněz ze státní pokladny, ale také
vím, že peníze samy o sobě nejsou to hlavní. Proto bych
chtěl tímto poděkovat obecnímu zastupitelstvu v čele se
starostou Josefem Jebouskem, místostarostou Jardou
Kladivou, předsedou stavební komise Lubošem Jarešem
za to, co se tady povedlo. Desná byla vždy hezká vesnička, nově opravený střed obce je podle mého názoru
třešničkou na dortu. Je radost projíždět obcemi v našem
okolí – Poříčí, Horní Újezd, Dolní Újezd, Desná,
Budislav, Osík. Oproti některým obcím, například
v okolí Svitav, je to obrovský rozdíl.
Závěrem tedy ještě jedna poklona a poděkování
Josefovi Jebouskovi, protože na něm ležela a leží hlavní
část práce a odpovědnosti.
Hezké Vánoce a šťastný rok 2014 všem občanům
Desné přeje
Zdeněk Beneš

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 10. 10. 2013
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny
na financování akce „Zateplení a nové ústřední topení
č. p. 40” a „Zateplení domu č.p. 100 v Desné” včetně
rekonstrukce střech se splatností do 8 let a zajištěného
budoucími příjmy obce
- výpověď stávajícího pojištění majetku u České
pojišťovny a. s.

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 26. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na akci „Desná – ošetření význam
ných stromů v obci”
2

- smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na akci „Zateplení a nové ústřední
topení v č. p. 40 v Desné”
- koupě pozemku p. č. 706/2 dle geometrického plánu
č. 178-44/2012 k. ú. Desná u Litomyšle od Lesy ČR,
výměra 28 m2 za cenu 1120,- Kč a kupní smlouvu
- koupě pozemku p.č. 707/4 o výměře 36 m2 dle
geometrického plánu č. 178-44/2012 od p. Zdeňka
Bočka bytem Litomyšl za cenu 1 200,- Kč a kupní
smlouvu
- mimořádný příspěvek příspěvkové organizaci
Mateřské škole v Desné ve výši 10 000,- Kč na nákup
sporáku
- rozpočtové opatření č. 4/2013 – neinvestiční účelová
dotace na úhradu výdajů vzniklých obci v souvislosti
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR
- rozpočtové opatření č. 5/2013 – neinvestiční dotace
přijatá na základě vyúčtování mzdových nákladů VPP
- rozpočtové opatření č. 6/2013 přijaté na základě
vlastních změn a přesunů schváleného rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 7/2013 přijaté na základě
poskytnutého příspěvku od obce Poříčí na zakoupení
sporáku do Mateřské školy v Desné

Volby do Parlamentu České republiky
Výsledky hlasování ve volebním okrsku Desná:

Odpady v roce 2014

269
212
211
78,80%

KDU-ČSL
ANO 2011
ČSSD
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
KSČM
TOP 09
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Strana zelených
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Klub angažovaných nestraníků
Politické hnutí Změna
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Koruna Česká

60
59
24
15
15
11
10
4
3
3
2
1
1
1
1
1

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasy
hlasy
hlasy
hlasy
hlas
hlas
hlas
hlas
hlas

Zastupitelstvo obce Desné děkuje všem občanům za
spolupráci a přeje v klidu a v pohodě prožité vánoční
svátky a do nového roku mnoho zdraví, pokoje do
vašich srdcí a radosti do všech domovů.

Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro rok 2014 zůstává stejná jako
v letošním roce a to 550,- Kč za osobu. Poplatek pro
poplatníka podle vyhlášky č. 1/2012 je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku
nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 30. 4.
a do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Pořad bohoslužeb o Vánocích
v mladočovské farnosti
24. 12. Štědrý den – úterý
16 hod. - Budislav
22 hod. - Mladočov
25. 12. Narození Páně - středa
9 hod. - Mladočov

Jubilea

26. 12. sv. Štěpán - čtvrtek
9 hod. - Mladočov

V tomto čtvrtletí oslavili:
Marta Kárská
Jaroslav Nádvorník
Helena Kladivová
Jarmila Kladivová
Marie Bartošová
Jindřich Voříšek
Žofie Renzová

Počet zapsaných voličů ve stálém
a zvláštním seznamu
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů
Volební účast

31. 12. Silvestr - úterý
16 hod. - Mladočov

60 let
65 let
80 let
82 let
84 let
85 let
94 let

1. 1. Nový rok - středa
9 hod. - Mladočov

SDH Desná - prodej objednaných
živých „Vánočních kaprů“

Jubilantům srdečně blahopřejeme

Narození
V neděli 22. 12. 2013
13.00 do 16.00 hod.
Prodejní místo:
zbrojnice SDH Desná

Marek Renza
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Novinky z naší školičky
Nastal nám čas adventu, kdy vrcholí přípravy na
nejkrásnější svátky roku a i my máme ve školce mnoho
povinností a aktivit. S dětmi vyrábíme čertíky a andílky.
I Mikuláš s čertem zavítali k nám do školky a přinesli nám
koš plný nadílky.
Mnoho dní jsme nacvičovali na besídku, která se konala
14. 12. 2013 od 14:00 v kulturním domě v Poříčí. Děti
potěšily svoje rodiče pestrým programem složený
z písniček, básniček a tanečků. Od září jsme měli dvě
narozeninové oslavy, na začátku října jsme se vydali do
Litomyšle na pohádku „Rákosníček“. K nám do školky
přijelo divadlo Jójo a zahrálo nám napínavou pohádku
„Palečkovo dobrodružství“ a divadlo Úsměv, které si pro
nás připravilo pohádku „Dopis Ježíškovi“. V říjnu
proběhlo tradiční „tvořivé odpoledne pro rodiče a děti“,
kde jsme si vyrobili lucerničku.
Na závěr kalendářního roku je třeba poděkovat.
Děkujeme obci Desná a obci Poříčí za velkou podporu naší

mateřské školy. Děkujeme rodičům za pomůcky, papíry
a dary do školní kuchyně.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Desné Vám
přeje klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce 2014.
Alena Trávníčková, Eva Vomočilová

Petrův zdar
Celý letošní podzim byl provázen pěkným počasím.
V neděli 17. 11. 2013 tomu nebylo jinak. Svatý Petr, patron
rybářů, vyslyšel naše přání, aby celoroční práce byla
korunována odměnou lesklých šupin a zájmem příznivců
či přátel Krčínova řemesla.
Stanovit termín letošního výlovu nebylo vůbec jednoduché, neboť všichni lovčíci jsou také z cechu mysliveckého a hasičského a podzim je obdobím soutěží, honů
a všelijakých merend. A tak bylo datum letošního tradičního výlovu „Flídrova rybníčku” stanoveno na třetí listopadovou neděli.
Přípravy začaly, jako každý rok, již v předvečer výlovu,
jelikož rybník musí být před lovením řádně přistrojen
(tj. kontrolované odpouštění vody, příprava loviště a kádiště).
Také v kuchyni u Flídrů bylo naspěch. Vařil se zvěřinový gulášek, připravovali se pstruzi na gril a všelijaké další
občerstvení.
V neděli za rozbřesku se dokončovaly přípravy
u „rybníčka”, napouštění kádí, příprava nářadí, keserů,
saků, háčku, lan, vaniček, přebírky a sítě zvané vatka. Pro
případ deště byl postaven přístřešek pro návštěvníky.

Samotný výlov započal kolem deváté hodiny. Rybáři
vstoupili do vody a zahájili prvním zátahem. Při tom byli
sledování hojným počtem návštěvníků z blízka, z dáli,
známými a kamarády. První zátah se lovčíkům zdařil,
jelikož se jedná o velmi zkušenou a sehranou partu, vždyť
v letošním roce se jednalo již o patnactý výlov tohoto
rybníku.
Na přilehlém prostranství u baštýřské boudy panovala
mezi přihlížejícími dobrá nálada. K dostání a k vidění byly
nádherné kusy ryb, od tradičního kapra, přes amura,
štiku, tolstolobce pestrého, až po sumce, bílou rybu
a ostatní pádel. Za zmínku stojí přes sedm kilo vážící kapr
Eman a sumec Pepa a také jedenáctikilový tolstolobec.
Za krásného počasí si výlovu nejvíce užívaly děti, jež si
za dozoru maminek a babiček mohly zblízka prohlédnout
či pohladit ryby a rybičky, ti odvážnější si své malé úlovky
odnášely domu. Aby si i dospělí mohli vychutnat krásné
nedělní dopoledne, byli hospodářem na výlovu přivítaní
šťopičkou a posléze mohli ochutnat pstruha na grilu dle
tajné receptury a popít chutného svařeného vína, grogu či
píví.
Výlov je vyvrcholením celoroční práce chovatele a péče
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o ryby a rybník není vůbec jednoduchá záležitost. Vezmuli v potaz nákup rybí násady, pravidelné a řádné krmení,
kontrola jakosti vody, kontrolované hnojení chlévskou
mrvou, kontrolní odlovy ryb pro zjištění zdravotního
stavu, řízené udržování kvality vody, potlačování rizik
onemocnění ryb (jarní virémie, vodnatelnost, plísňová
onemocnění, bakteriozi, parazitické onemocnění, rozpady
tkání, kůže, ploutví, děrovitost a spousta dalších), pak je
skoro jednoduší a levnější starat se doma o čuníčka či
nějakou tu kozenku. Ale v našem podání je chov ryb
a starost o rybník především záležitostí lásky k přírodě,
prvek pro relaxaci a uklidnění a příležitost pro pozorování
přírodních krás pojících se k vodnímu prostředí.
Rybníček dnešní podobu dostal za léta usilovné práce

a nemalých finančních investic, kdy se ze zarostlé polobažiny stalo útulné prostředí s vodním biotopem. Největším
problémem „našeho rybníčku” nadále zůstává voda.
Dvakrát do roka je jí moc a poté dlouho nedostatek do té
míry, že musí být čerpána.
Možná si teď si už trochu uvědomujete, že starost
o rybník a pořádání výlovu není úplně jednoduchou věcí.
Nám to ale dělá radost a věříme, že i vás takováto akce těší.
Doufáme, že tuto službu lidem budeme moci díky
pochopení majitele rybníku i nadále poskytovat široké
veřejnosti a že se budeme potkávat na výlovech
i v následujících letech.
Děkujeme za návštěvu a snad při výlovu 2014 nashledanou.
Flídrovi

Podzim a zima v MS Dolní Újezd
Šimkovi za zapůjčení truhlářské dílny. Ještě den před naší
velkou akcí se někteří zdatnější členové zúčastnili spolu
s desenskými hasiči brigády na trávení myší pro ZD Dolní
Újezd.
K podzimním mysliveckým radovánkám patří hony
a Myslivecké sdružení Dolní Újezd pořádá dva tradiční
hony na drobnou zvěř, které letos připadly na první a třetí
víkend v měsíci listopadu. Na prvním honu, který začínal
na Desné, jsme ulovili kromě bažantů, zajíce a lišky také
divoké prase, k radosti všech přítomných. Na druhém
honu začínajícím v Dolním Újezdě jsme ulovili mimo
zajíců ještě několik desítek bažantů.
Hony jsou všeobecně společenská záležitost, a protože
myslivci jsou společenští lidé, je hon ukončen tzv. poslední
lečí, která se obvykle koná v našem případě v některé
z místních hospůdek. Na poslední leči myslivci utiší svůj
hlad a žízeň, následně je vyhlášen a odměněn král honu,
kterým se stane nejúspěšnější lovec dne.
Na poslední leči druhého honu vzhledem k tomu, že náš
člen MS Jaroslav Šimek v letošním roce ulovil svůj první
kus černé zvěře, tedy prasete divokého, byl za vážnosti
všech přítomných myslivců a hostů pasován na lovce
černé zvěře.
Vrcholem posledních lečí je
bohatá nejen zvěřinová tombola
a myslivecký soud,
kde jsou účastníci
honu žertovnou
formou odsouzeni
za přestupky proti
myslivecké etice,
mluvě a tradicím
a končí volnou
zábavou, při které
si myslivci vypráví
zážitky z revírů,
předávají si zkušenosti a rady.
Naši myslivci se
snaží zlepšovat

Letošní podzimní myslivecké akce jsme zahájili
naháňkou na prasata, která se konala v odpoledních
hodinách dne 15. 9. 2013 v katastru obce Desné za krásného nedělního počasí na rozlehlých lánech kukuřice. Naším
cílem bylo ulovit divoká prasata a tím přispět ke snížení
jejich početních stavů, kdy na všech polních kulturách
působí nemalé škody. Samotná naháňka se konala za
podpory ZD Dolní Újezd, které nám vyšlo vstříc a zajistilo
prosekáním rozčlenění lánů na několik menších částí
a dále za nemalé pomoci honců, kterým patří naše velké
poděkování.
Bohužel tento den nebylo nakloněno štěstí na naší
stranu a myslivečtí patroni sv. Hubert a Diana nám příliš
nepřáli, i když honcům se za usilovného nahánění
povedlo vyhnat nejméně 11 prasat a tři lišky. Sice dvě lišky
a prasata „bez rány” neutekla, ale žádná střela nenašla cíl,
a společně jsme mohli sledovat docela neobvyklou cestu
úniku prasat do stráně mezi Desnou a Dolním Újezdem.
Malým zpestřením výřadu byla aspoň jedna ulovená
liška.
Prakticky všichni naši členové sdružení se v říjnový
státní svátek účastnili „velké” brigády na instalaci
loveckých stanovišť pro dravce, tzv. berliček, na porostech
jetele ve spolupráci se ZD Dolní Újezd. Brigáda to byla
skutečně velká, protože jsme rozmístili přes 900 berliček
na bezmála 250 ha polí v katastru tří obcí a nezbytný
oddech jsme si dopřáli u ohýnku s občerstvením v Polomí.
Samotné brigádě předcházela celá řada příprav a to od
nakácení dřeva přes jeho pořezaní až po samotnou výrobu
berliček, kdy naše velké poděkování patří panu Františku
5

podmínky pro život zvěře v pronajaté honitbě jak pravidelným a dostatečným přikrmováním zvěře v zimním
období, tak tlumením zvěře škodící myslivosti či odlovem
slabé a nemocné zvěře srnčí.
Na závěr naší malé prezentace činnosti bychom rádi
poprosili místní obyvatele, přátele přírody a sportovce,

aby v zimních měsících při svých procházkách přírodou
brali ohled na divokou zvěř, zbytečně ji neplašili, volně
nepouštěli svoje čtyřnohé mazlíčky či dokonce zvěř
nehonili na motocyklech, protože každý útěk srn či zajíců
znamená výdej energie a vyčerpávání tukových rezerv
tolik potřebných pro zvládnutí chladných dnů. Děkujeme.
Josef Flídr ml. & Pavla Waignerová

Tříkrálová sbírka - Farní charita Dolní Újezd
spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby
(opravy a pojištění automobilů, nájemné, školení zaměstnanců…).
Zakoupené zdravotní pomůcky pomáhají seniorům,
zdravotně postiženým a jejich rodinám v naší a okolních
obcích. Pomůcky je možné si zapůjčit v kanceláři Farní
charity Dolní Újezd.
Tímto článkem bychom vás také rádi informovali
o termínu příští Tříkrálové sbírky, která se uskuteční
v sobotu 4. 1. 2014 v Dolním Újezdě a nejbližším okolí.
Prosíme opět děti, mládež a vedoucí skupinek o pomoc při
jejím organizování. Prosíme také rodiče, aby své děti
povzbudili a vyslali je do sbírkových skupinek, bez jejich
účasti by bylo obtížné tuto potřebnou sbírku uskutečnit.
Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoliv podporu, a přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně zdraví
a Božího požehnání.
Pracovníci FCH Dolní Újezd

Závěrem letošního roku 2013 bychom vás rádi opět
informovali o využití finančních prostředků, které jsme
díky vaší štědrosti vybrali v rámci Tříkrálové sbírky
konané v lednu letošního roku. Z celkově vybrané částky
206 253 Kč měla naše Farní charita k dispozici 136 921 Kč.
Částka 6 000 Kč byla uvolněna na výstavbu vodárny
v indickém Nirnal Nagar a na další humanitární projekty
v Indii.
Finanční částka k nákupu nových zdravotních pomůcek
(kyslíkový koncentrátor, antidekubitní matrace, glukometr, nástavce na WC.) činila 24 287 Kč. Zdravotní materiál
byl nakoupen v hodnotě 20 699 Kč.
Částkou 85 935 Kč byly hrazeny provozní náklady

Na Desné se uskuteční Tříkrálová sbírka v sobotu
4. ledna 2014, kdy Vás navštíví skupinky koledníků
s prosbou o dar. Předem děkujeme za vaši otevřenou dlaň.

Pozvánky na plesy

SDH Desná

Poříčí
Vás srdečně zve na
Hasičský ples
v sobotu 25. ledna 2014
v hostinci Pod hájem
k tanci a poslechu hraje Na šlupky
začátek ve 20:00 hodin

Do kulturního domu v Poříčí na
Myslivecký ples
18. ledna 2014
hraje Vepřo-knedlo-zelo
myslivecká kuchyně

Šmoulové srdečně zvou rodiče s dětmi
v sobotu 25. ledna 2014
v 13:30 hodin na dětský karneval
pro děti je připraven bohatý program
a odměna pro každého

Obecní ples v Poříčí
21. února 2014
hraje Melodie Trpín
Srdečně zvou pořadatelé

Na vaši účast se těší pořadatelé
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Historie a chronologie školy
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Pokračování příště

Výroční valná hromada hasičů
Výroční valná hromada
hasičů se konala v Hospodě
u Sýkorů v sobotu 7. prosince.
Přítomné členy SDH Desná
nejprve přivítal starosta
Dušan Flídr, který se zároveň
hned ujal slova a přednesl
ro č n í h o d n o c e n í p r á c e
hasičů. Ocenil brigádu hasičů při sběru kamení a jedování myší, pořádání plesu,
dětského karnevalu, závodů Okresní ligy Svitavska
včetně vyhlášení okresní ligy. Tyto akce významným
způsobem příspěli do hasičské pokladny. Dále pochválil
velmi dobrou spolupráci s firmou Limes, Zemědělským
družstvem a Obecním úřadem. Velitel hasičů Josef
Rosypal ve své zprávě seznámil s činností a rozšířením
o dva členy v naší výjezdové jednotce a probíhající
kontrole a mapování hydrantů v obci. Významná je již
dlouhodobě u nás na skvělé úrovni práce s dětmi
a mládeží. Sportovní činnost zhodnotili za děti Věra
Rosypalová a za dospěláky Martin Lipavský, kdy si
nezapomněli vyhlásit cíl, že je stále co zlepšovat.
Příznivou zprávu o hospodaření sboru přednesla Kamila
Kuchtová.
Hosty valné hromady byli Ing. Josef Dvořák, předseda

revizní a kontrolní rady OSH Svitavy a člen ústřední
revizní a kontrolní rady SH ČMS (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska), který seznámil přítomné s činnosti
OSH (Okresního sdružení hasičů) a vyhlídkami do
budoucna. Jedna z významných akcí je Mistrovství světa
hasičů, které se bude konat příští rok ve Svitavách. Předal
ocenění – Haně Flídrové medaili sv. Floriána za celoživotní
práci vykonanou ve prospěch dobrovolných hasičů,
čestné uznání OSH Vítu Lipavskému za odvedenou práci
v rámci SDH Desná a okrsku Dolní Újezd. Pamětní
medaili KSH (Krajského sdružení hasičů), vydanou při
příležitosti desátého výročí vzniku KSH, převzal Oldřich
Kladivo za vynikající práci vykonanou v oblasti historie.
Pamětní list KSH vydaný při příležitosti desátého výročí
vzniku KSH byl věnován Obecnímu úřadu za dobrou
spolupráci s obcí hasičskou, který přebral starosta obce
Josef Jebousek . Ten poté ve svém vystoupení poděkoval
hasičům za velmi dobrou práci s dětmi a mládeží a ocenil
společnou spolupráci.
Je velice potěšitelné, že se mladý kolektiv vedení hasičů
velmi dobře ujal své práce, což je znát na jejich výsledcích
v oblasti hospodaření, činnosti s dětmi, prevence a sportu.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v další činnosti.
Anna Šimková
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Listování hasičskou kronikou. Rok 2013
Rok 1983, tj. před 30 lety
• SDH má 75 členů, z toho 27 žen.
• Okrsková soutěž 21. 5. - Horní Újezd. Muži z Desné
1.místo.
• Hřiště Desná 6. 6. – Okresní kolo soutěže hry Plamen.
Naše družstva na 10. a 13. místě z celkových 50 družstev.
• Okresní kolo soutěže dorostu v Kamenci 25. 6. Naši
dorostenci 1. místo a dorostenky 2. místo.
• Městečko Trnávka 16. 7. – Okresní kolo soutěže požárních družstev ze zemědělských závodů. Naše družstvo již
potřetí 1. místo.
• Hra Plamen – žákovská kategorie – naši nejmladší
požárníci 1. místo. Dorostenci rovněž 1. místo.

Při příležitosti konání Výroční valné hromady tradičně
otevíráme hasičskou kroniku. Připomeňme si události
vždy po 10 letech zpět proti času.
Rok 2003, tj. před 10 lety
• Účast soutěžních jednotlivců mužů i žen v dubnu
v Jablonci nad Nisou s pěkným umístěním Jany Flídrové
a Dušana Flídra.
• Okrsková soutěž se konala 8. 5. ve Vidlaté Seči. Muži
i ženy z Desné suverénně vyhráli. V přeboru jednotlivců 1. místo Kamila Šimková a Pavel Šimek, 2. místo Věra
Vejrychová a František Šimek ml., 3. místo Eliška
Vejrychová a Josef Rosypal.
• Hasičské stovkování v Ostravě 10. 5. – Jana Flídrová
8. místo, rovněž pěkné umístění Eliška Vejrychová, Aleš
Lipavský, Dušan Flídr a Pavel Šimek.
• Český pohár – Pohár Českého ráje 9. 8. v Turnově – Jana
Flídrová 3. místo z 95 účastnic.
• Český pohár – Večerní stovkování 16. 8. v Kamenci –
Jana Flídrová 2. místo z 97 účastnic.
• Český pohár – Borovanská stovka 30. 8. Borovany – Jana
Flídrová 3. místo.
• V Českém poháru celkově – Jana Flídrová 5. místo
a Dušan Flídr 12. místo.
• Okresní soutěž v Sádku – muži z Desné 2. místo a ženy
4. místo.
• Krajské kolo v Kamenci 23. 8. – Jana Flídrová
v jednotlivcích zvítězila.
• Okresní kolo dorostu 1. 6. Sádek - dorostenci z Desné
Aleš Lipavský a Pavel Šimek vystupovali společně
s Kamencem a obsadili 1. místo. V jednotlivcích dorostenci
z Desné zvítězili – Pavel Šimek 1. místo a Aleš Lipavský
2. místo.
• 29. listopadu zájezd do městských lázní v Hradci
Králové. Před koupáním byla exkurze u Hasičského
záchranného sboru Hradec Králové s prohlídkou moderní
hasičské techniky.

Rok 1973, tj. před 40 lety
• V únoru probíhalo školení pro získání odznaku Vzorný
požárník III. stupně. Zkoušky se konaly 9. března. Odznak
získalo 14 členů.
• 20. února bylo naší jednotě předáno Čestné uznaní
Okresního výboru Národní fronty za dosažení 3. místa po
odpracování brigádních hodin při zvelebování obce v roce
1972 s peněžní odměnou 800 Kčs. Šlo o brigády odpracované při přestavbě pohostinství „Pod hájem”, který je
v majetku obce. Za zdárně provedenou přestavbu MNV
obdržel částku 25 000 Kčs (forma dotace). Byl zbourán
a nově postaven kuželník, zakoupeno jeho vybavení a tím
se mohl obnovit tradiční provoz kuželníku. Současně byl
vedle na zahradě zřízen stálý taneční parket. Členové
sboru se podíleli i na budování chodníků po vesnici,
v letech 1969 – 1970 budování veřejného osvětlení a v roce
1971 stavba nového sociálního zařízení při místní škole, za
toto byl udělen naší obci v roce 1967 Krajským národním
výborem titul „Vzorná obec” s odměnou 50 000 Kčs.
• Již od roku 1963, tj. 10 let není vedena kronika.
Kronikářem byl nově schválen Josef Bartoš č. 13 a Oldřich
Kladivo s úkolem pokud možno kroniku doplnit.
• Uskutečněn třídenní zájezd společně s místním JZD do
Vysokých Tater.

Rok 1993, tj. před 20 lety
• Došlo k rozdělení Československé republiky na dva
samostatné státy. Došlo tím i k rozdělení hasičské organizace.
• Soutěž hry Plamen 15. 5. v Sádku – mladší žáci 5. místo
a starší žáci 3. místo v okrese.
• Okresní soutěž dorostu 21. 5. v Mladějově. Naší dorostenci 4. místo.
• Okrsková soutěž v Budislavi – muži z Desné 2. místo
s postupem do okresní soutěže.
• Okresní soutěž 26. 6. Naši se nemohli zúčastnit, neb byli
pozváni do Desné v Jizerských horách.
• Nejdůležitější událostí v tomto roce bylo konání
2. sjezdu rodáků obce Desná u příležitosti 700 let od první
písemné zmínky o obci ve starých kronikách. Při této
příležitosti byla vydána kniha PhDr Jindřicha Růžičky:
Desná u Litomyšle. Oslavy se uskutečnily 28. srpna 1993.
Celodenní program se odehrával v prostranství u hasičské
zbrojnice. Těchto oslav se účastnili i přátelé z Desné
v Jizerských horách.

Rok 1963, tj. před 50 lety
• Koncem srpna odchází řídící učitel místní školy na nové
působiště do Makova a tím ukončil i působení ve funkci
předsedy SDH.
• Ustaveny dvoučlenné noční pohotovostní hlídky po
dobu žní s přítomností v hasičské zbrojnici.
• Ustaveny žňové hlídky mládeže.
• Prováděny preventivní prohlídky všech budov.
• Ustavena požárnická úderka v JZD, která se umístila na
3. místě v krajské soutěži a obdržela od Státní pojišťovny
Čestné uznání.
Rok 1953, tj. před 60 lety
• Projednán návrh pro zapojení do cvičení žáků a dorostenců. Bylo získáno 10 chlapců.
• Zásah u požáru 23. 11. stodoly Jana Šplíchala č. 17
a stavení Josefa Stříteského č. 90. Toho času byl nájemcem
p. Josef Kladivo. Příčina požáru nebyla zjištěna.
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• Zásah u požáru kravína JZD Dolní Újezd.
• Zásah u požáru obytné budovy v Nové Vsi u Jarošova.
• 2 dvojice členů zvaly na smuteční tryznu za J. V. Stalina
a potom též i na společný poslech rádia, které vysílalo
přenos z pohřbu prezidenta Klementa Gottwalda.

• Jsou zakázány i Výroční valné hromady.
Rok 1933, tj. před 80 lety
• Požár domku Františka Tměje č. 102, ke kterému došlo
22. 7. (Stavba již neobnovena).
• Požár domku p. Josefa Rejmana č. 105 – 9. 11.

Rok 1943, tj. před 70 lety
• Trvá druhá světová válka a činnost SDH silně omezena,
mimo hašení požáru přímo zakázána.
• Sbor se účastnil zásahu u požáru na Poříčském kopci
u p. Kladivy.

Rok 1903, tj. před 110 lety
• Konání I. župního sjezdu v Litomyšli 28. 6. 1903.
O zpracování se pokusil Oldřich Kladivo

Hasičská sezóna 2013
Jako vždy, konec roku bývá časem zhodnocení jeho
průběhu.
Udělalo se hodně práce, máme zrekonstruovaný
sportovní areál, vynikající zázemí, neustále obnovované
vybavení, schopné vedení, sponzory, dobré sportovce...
Dalo by se říci ideální podmínky pro zajištění úspěchů.
Bohužel, nejlepší výkon ukázala jen naše děvčata na
okresním a krajském kole v požárním sportu. Účast na
Mistrovství České republiky byla krásnou odměnou,
nicméně následkem několika chyb bylo konečné 11. místo
„ještě dobré”.
Naše ženy se zúčastnily všech deseti soutěží Okresní
ligy v požárním útoku, celkové třetí místo je dobré,
nicméně holky mají na víc, příští rok nám to jistě ukážou.
Muži svou tréninkovou (ne)morálkou nemohli čekat
také žádné valné výsledky. Nejlepším výsledkem
v postupových soutěžích bylo třetí místo na okrese.
V okresní lize Svitavska muži vybojovali celkové šesté
místo, škoda. Kde jsou časy, když jsme okresní ligu
vyhrávali?
Štěstí často pomohlo. Bohužel bez píle a svědomitosti se
výsledky nedostaví.
Dle mého názoru by bylo vhodné oživovat týmového
ducha i mimo tréninky a závody…
Rok 2013 nebyl sportovně nejúspěšnější, ale přinesl
další zkušenosti nastávající nové generaci závodníků.
Věřím, že nastupující nová krev přijme své úkoly zodpovědně a opět budete vidět závodníky SDH Desná na
stupních vítězů. Zodpovědní už totiž v tomto čase zahájili
přípravu v naší multifunkční hale. Náš sbor se už podruhé
zhostil pořádání slavnostního vyhlášení výsledků OLS
v požárním útoku, které se konalo 2. 11. 2013 v kulturním
domě obce Poříčí. Byli vyhlášeni vítězové seriálu deseti
závodů – v kategorii muži Jevíčko, v kategorii ženy
Bohuňov a kategorii veteráni Hartmanice. Po slavnostní
části, vedenou moderátory Pepou Rosypalem a Dušanem
Flídrem, byla videoprojekce s ukázkami práce téměř všech
účastněných týmu. Poté program následoval volnou
zábavou s živou hudbou. Také je vhodné se zmínit, že se za
večer vybrala částka přes 17 000 Kč na podporu těžce
zraněného Tomáše Jílka ze Širokého Dolu. Jasný důkaz, že
zúčastnění chápou pojem „Bližnímu ku pomoci”.
Že hasiči nejsou fixovaní pouze činností na hasičských
kolbištích se přesvědčilo mnoho kolemjdoucích jednoho
srpnového odpoledne. Tentokrát byli upořádány rybářské
závody.

Nejúspěšnějším lovcem byl Vojta Boštík.
Klidné prožití vánočních svátků a mnoho sil
v novém roce 2014 přeje
Martin Lipavský
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Zhodnocení sezóny
mladých hasičů 2013

Český pohár
velkopopovického kozla

Posledním letošním
závodem jednotlivců s účastí
našich dětí byly Hlinecké
šedesátky konané 22. září.
Naši hasiči zde předvedli, co
umí. Za mladší zde závodila
Žanďa Renzová, která si dala
svůj osobní rekord - 17,00 s.
a získala krásné 5. místo. Jiťa Nádvorníková se umístila na
pěkném 9. místě s časem 18,07 s., Martin Kusý získal
v kategorii starších chlapců stříbrnou medaili s časem
14,11 s. Nejlepší výsledky měly starší dívky - Evča
Bartošová - 11. místo s časem 16,62 s., Kája Renzová 8. místo a čas 16,51 s. a Káťa Hápová - 1. MÍSTO s časem
14,14 s.! GRATULUJEME!!
5. října se naši mladí hasiči účastnili posledního závodu
okresní ligy mládeže v Mladějově. Naše mladší i starší děti
zde obsadily shodně třetí místa. V Mladějově se koná
i vyhlášení celkových výsledků okresní ligy mládeže, kde
se obě naše družstva umístila na pěkných čtvrtých
místech. Do okresní ligy se započítávají časy z požárních
útoků ze závodů ve Velkých Opatovicích, Pomezí, Poličce,
Sádku, Kamenci, Kunčině a Mladějově. Úplně posledním
závodem v letošním roce je podzimní kolo hry Plamen,
které se letos konalo 19. října v Jevíčku. Našim hasičům se
zde vůbec nedařilo. Hlídky mladších skončily na
18. a 29. místě, starší se umístili také na 18. místě.
Doufejme, že tato smůla nebude provázet naše děti celou
příští sezónu.
Nyní pár zajímavostí: nejlepší čas, kterého dosáhli
starší v lize, byl čas 16,95 s. na závodech v Kamenci (ve
velké konkurenci ale stačil až na 4. místo). Nejlepší čas
mladších byl 22,38 s. v Kunčině (7. místo). Největším
úspěchem starších žáků bylo bezpochyby vítězství
okresního kola hry Plamen v Sádku a postup do kola
krajského. U mladších bylo největším úspěchem získání
zlatých medailí na soutěži v Desné v Jizerských horách.
Z výkonů v jednotlivcích musím opět vyzdvihnout Káťu
Hápovou, která letos vyhrála Poličský pohár s časem
14,30 s., zlatou medaili získala také v Hlinsku s časem
14,14 s. Z chlapců zaběhl nejlepší čas Martin Kusý a to
14,11 s. v Hlinsku (2. místo), v mladších vede Žanetka
Renzová s časem 17,00 s. také z Hlinska (5. místo).
Celkem se naši mladší hasiči letos zúčastnili devíti
závodů.
Ráda bych poděkovala všem „našim” dětem za jejich
přístup a snahu, za to, že tvoří tak super tým, samozřejmě
i všem vedoucím, chůvám a pomocníkům za jejich čas,
ochotu a všechno ostatní. Jsem ráda, že můžeme být
součástí téhle skvělé party lidí. Mé díky patří i starostovi
obce, starostovi sboru a výkonnému výboru za podporu
činnosti s dětmi a mládeží.
Závěrem přeji všem klidné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, pohody a úspěchů v roce 2014.

Série závodů v disciplíně 100 m s překážkami v letošním
roce obsahovala 6 závodů, z nichž jeden byl kvůli nepřízni
počasí zrušen. Konkurence ve všech kategoriích byla
veliká. Seriálu se zúčastnilo celkem 238 mužů, 182 žen
a 160 dorostenců a dorostenek z celé republiky. Z našich se
letos všech závodů zúčastnil pouze Lukáš Flach, který
v celkovém hodnocení skončil na 10. místě a největšího
úspěchu dosáhl v závěrečném závodě v Ostravě, kde ve
finále s časem 16,71 dosáhl na bronzovou příčku. Dalším
závodníkem byl František Kuchta, kterému s účástí na
4 závodech patří 81. místo s nejlepším dosaženým časem
19,19. Jedinou naší ženou, která se zúčastnila více než
jednoho závodu byla Petra Šauerová a v celkovém
hodnocení skončila na 45. místě s nejlepším dosaženým
časem 18,91. Velký úspěch jsme také zaznamenali
v kategorii dorostenek, mezi kterými Kateřina Hápová
vybojovala 9. místo s nejlepším časem 19,76. Mezi dorostenci nás dále reprezentovali Martin Kusý a Jaroslav
Boštík, kteří skončili ve čtvrté desítce.
Anička Šimková a Fanda Kuchta

Ráno a večer
Každé ráno se postav nohama na zem, na tu naši dobrou
matičku zemi a řekni: „Můj dobrý Bože! Jsem tak rád, že žiji, že
mám střechu nad hlavou, že slunce svítí, že v mém malém ráji
mám okolo sebe všechny, které mám tak rád, jsem rád, že mohu
pracovat, že nepotřebuji ani ohromné auto, ani kdovíjaký drahý
kožich, ani výlet do Alp, abych mohl dobře prožít tento den.
Každý večer udělám za uplynulým dnem tečku a obrátím list.
Když tu tečku za dnem neudělám, může se mne snadno zmocnit
beznaděje. Tak tedy každý večer odložím úplně popsaný list, tak
jak jej napsal můj prožitý den. A pak ho vložím do rukou
nebeského Otce s poděkováním a prosbou za odpuštění. Pak
půjdu klidně spát s vědomím, že zítra můžu začít znova.”
Do nového roku přejeme, ať Váš život plyne jako v ráji se
všemi, které máte rádi a nezapomeňme, že každý den je nám dán
jako dar, jako závdavek vděčnosti, abychom byli šťastní.
Vaše redakce Deseňáčku
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