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Přišlo jaro na Vánoce
Bývá zvykem, že v zimě je zima, na jaře je trochu lepší,
voní hlína a kvete všechno, co má květy. V létě nás nepřekvapí horko a na podzim jsme vděčni, když svatováclavské časy pozdrží trochu vlídné počasí. Někomu se to líbí,
děkuje za déšť i slunečné dny, jiný je stále s počasím
nespokojený a dává svůj nesouhlas najevo. Jenže příroda
na naše přání nedá a jde si, jak je jí od věků řádem přírody
dáno.
Řád, to je to hlavní, co svět od pranepatrného atomu až
po nekonečný vesmír drží a vede. Příroda kolem nás, jak
v ní žijeme, je stejně obrovská v proměnlivosti, ale přitom
svůj řád neopouští. S člověkem je to stejné. Každý jsme
jiný, každý máme své vlohy, své myšlení, každý se naučí
něčemu jinému, ale i tak všichni společně máme jeden
daný přírodní řád, který nelze opustit, jedno životní
prostředí, v kterém jsme tělem i činností ponořeni.
I když letos skoro zima nebyla a minulý rok zase mrzlo
až do dubna nebo jsou jara příjemná i sychravá, přesto je
příroda skutečně spolehlivá, každý rok vydá svou úrodu
a nasytí vše živé. Příroda je velkým vzorem, je štědrá,
nesobecká, nikomu nestraní, nikoho neupřednostňuje, ale

jedno v sobě nemá – vděčnost. Nepotřebuje ji, protože
nemá duchovní chápání souvislostí. Člověk ano. Protože
chápeme, že řád přírody je tím, co nám umožňuje život na
Zemi, protože chápeme, že řád je dar Tvůrce, i když
přírodní řád vychází z cyklického dění vesmíru.
Díky, Pane, za každé nové ráno, díky, Pane, za každé
nové jaro.
Stanislav Tomšíček

Jarní
Zazvonila pěnkavice,
že jde jaro k nám,
písničky že lesům nese,
květy lučinám.
Ze sasanek bílé věnce
vlají na stráni
a již zvučná píseň jarní
luhem uhání.
Až rozkvetou sněženky, bledule, narcisy nebo tulipány,
budeme mít možnost podarovat nebo si alespoň připomenout naše mámy, mamky, maminky. Svátek matek k nám
přišel z USA, kde už od roku 1914 byl Den matek oficiálním svátkem. Druhou květnovou neděli maminky
nepracovaly, nevařily a neuklízely – všechno za ně obstarávaly jejich děti.
Poděkováním může být malá kytička, básnička,
obrázek, polibek nebo alespoň vzpomínka. Vždyť každý
z nás maminku má nebo měl.
Pomyslnou kytici květin věnujeme všem maminkám
a přejeme mnoho zdraví, lásky a pokoje v srdci.

K dětským hláskům přidává se
ptačí družina…
Zjara celá příroda je
píseň jediná!
Přejeme Vám radostné prožití svátků velikonočních
a v nastávajících jarních dnech abyste nikdy nepocítili
samotu jak lidskou, tak v duši, aby Vás životem provázela láska, radost a pokoj v srdci.
A mnoho zdravíčka z jarního sluníčka
přeje zastupitelsto obce Desná a redakce Deseňáčku
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Usnesení Zastupitelstva Obce Desná
ze dne 13. 12. 2013

O dění v obci a jeho právních
dopadech

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na akci „Zateplení domu č. p. 100
v Desné”
- dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2013 s firmou
Stavební sdružení Boštík na vícepráce na odstranění
omítky na akci „Zateplení a nové ústřední topení
č. p. 40 v Desné”
- dodatky ke smlouvě o nájmu se stávajícími nájemci na
dobu určitou 1 rok
- smlouvu č. 22997766 na pojištění majetku obce
s Českou pojišťovnou
- vyhlášení ankety o zachování obecní knihovny
a způsobu jejího provozování
- rozpočtové provizorium na rok 2014
- předběžný souhlas k provedení rozpočtového opatření
č. 8/2013 dle skutečnosti na konci roku 2013

Dne 18. 3. jsme konečně dostali náznak ochoty firmy
Xavergen k narovnání majetkových práv naší obce. Po
celou dobu současného uspořádání Xavergen užívá
pozemky obce, což je v podstatě protiprávní jednání obou
zúčastněných stran. Na straně jedné neoprávněné užívání
pozemků a na straně druhé porušení zákona pro nekonání
oprávněného vymáhání práva obcí. O této záležitosti
rozhodne zastupitelstvo snad bez právní pomoci.
Druhá záležitost je už složitější a to je vztah obce a firmy
PÁSEK ve věci stavby bytů nad školkou a úprav mateřské
školky. Na nápravě závad jsme se dohodli se zástupci
firmy Chladicí věže Praha, problém tito lidé viděli ve
financování pro údajné zadržení peněz obcí. Desná jim
nic nezadržela, ale vznikl problém jiný. Vlastník této firmy
je 48% v rukách Pásků a 52 % Rusové. Firma však jistým
způsobem upadá. V současné době jsou jednání o nápravě
přerušena. Jeden byt je prázdný, v podstatě neobyvatelný.
Podle zpracování termovizí je vidět špatná tepelná izolace
bytu. Na firmu Pásek je řada exekucí a na kvalitu práce
této „firmy” se můžeme zeptat i v Proseči.
Třetí věc je nejsložitější. Na jedné straně Ing. Čermák,
který obec žádá o nápravu dlouhodobě poškozovaného
osobního majetku. Na straně druhé paní Ječmínková,
která prostřednictvím právníka tvrdí věci, které obec
podle zákona nemůže přijmout, protože jsou nedoložitelné. Mezi nimi obec, které zbylo na komunikaci 80 centimetrů. Ing. Čermák najal právníka, paní Ječmínková má
právníka a obci hrozí porušení zákona pro nekonání ve
věci správy obecního majetku. V minulosti byly ze strany
obce nesprávné kroky v této věci a požádali jsme vypracování právního posouzení záležitosti, protože jinou
možnost po předchozích jednáních už nemáme.
Josef Jebousek

Pohyb obyvatel v roce 2013
K 31. 12. 2013 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému
pobytu 330 obyvatel.
Narození:
Úmrtí:
Přihlášeni k trvalému pobytu:
Odhlášeni z trvalého pobytu:

4 občánci
4 občané
4 občané
5 občanů

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční v pátek 25. dubna 2014 dle tohoto časového
rozpisu:

Veřejná výzva
Vážení spoluobčané,

- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.00–16.10 hodin
- stanoviště č. 2 – u lípy (pod Motyčákem)
16.10–16.20 hodin
- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
16.20–16.30 hodin
- stanoviště č. 4 – mezi zast. u Zavoralů a Renzovými
16.30–16.40 hodin
- stanoviště č. 5 – u kříže
16.40–16.50 hodin
- stanoviště č. 6 – točna
16.50–17.00 hodin

zastupitelstvo obce Vás žádá o vyjádření a názor na další
provozování nebo zrušení místní knihovny. Vzhledem k tomu,
že knihovna mnoho let není v provozu a jsou stále vzhledem
zákonu o knihovnictví povinnosti statistik a zasílání zpráv
o knihovně, je třeba učinit zásadní rozhodnutí. Jestli se vyjádříte,
že knihovnu chcete zachovat jako funkční, tak to prosím
v přiloženém dotazníku sdělte. Zároveň se krátce vyjádřete, jak
v případě zachování knihovny si představujete její provoz.
Zároveň žádám případného zájemce o práci knihovníka, aby
nám nabídl spolupráci.

Prosím, odstřihněte lístek a doručte jej do schránky Obecního úřadu Desná.

Děkuji Vám, Josef Jebousek

NE, knihovna v obci Desná dle mého názoru nemusí být zachována.
ANO, přeji si zachovat knihovnu v obci Desná a její provoz si představuji následujícím způsobem:
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Úmrtí

Zájezd do „Velké“ Desné
Ve dnech 16.–18. května bychom rádi u příležitosti
soutěže v požárním útoku, které se zúčastní i naši hasiči,
zorganizovali autobusový zájezd, který je nanečisto
předjednán, záleží na zájmu lidí.
Šestnáctého je pátek a byla by zde možnost návštěvy
sklárny. Ubytování zajistíme podle zájmu přihlášených.
Případní zájemci, hlaste se co nejdříve buď u starosty
hasičů Dušana Flídra nebo na obecním úřadě.

Jindřich Voříšek

Jan Plch
rodák z Desné ve věku nedožitých 97 let
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Miloslav Holec
Oldřich Nádvorník
František Klusoň
Anna Rožková
Josef Flégr
Marie Kovářová
Jan Rubek
Marie Kladivová
Marie Vimrová
Karel Žďára

60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
83 let
86 let
86 let

Všem oslavencům přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou životní pohodu.

Tříkrálová sbírka 2014
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Záměr na využití tříkrálové sbírky 2014 naší charity je
opět nákup kompenzačních pomůcek (ten je přizpůsobován potřebám zájemců), zdravotního materiálu a financování provozních nákladů spojených s poskytováním pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Naše srdečné poděkování patří všem, kteří nám opět
pomohli při organizaci Tříkrálové sbírky, hlavně bychom
chtěli poděkovat dětem (velmi nás potěšilo, kolik jich letos
přišlo, moc si toho vážíme), dále vedoucím skupinek (za
jejich zodpovědnou práci) a v neposlední řadě těm, kteří
naše koledníky mile přijali a štědře obdarovali.
Děkujeme Vám všem za pomoc, moc si vaší pomoci
vážíme.
Pracovníci farní charity Dolní Újezd

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám…

Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem byla Farní
charita Dolní Újezd, se v naší obci a okolních vesnicích
uskutečnila již po čtrnácté. V rámci sbírky bylo celkem
vybráno 213 153,- Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Dolní Újezd
Jiříkov, Václavky
Osík
Horní Újezd
Vidlatá Seč
Desná
Budislav
Poříčí
Mladočov
Zrnětín

72 789,- Kč
3 245,- Kč
29 858,- Kč
31 417,- Kč
17 158,- Kč
20 197,- Kč
15 178,- Kč
13 635,- Kč
4 456,- Kč
5 220,- Kč

Celý výtěžek sbírky byl odeslán na ústřední sbírkové
konto. Připomínáme rozdělení sbírky. Z celkově vybrané
částky je 65% navráceno organizátorovi sbírky (místní
farní charitě), zbývajícími 35% vybrané částky se hradí
potřeby diecézní charity, humanitární pomoci, režie
sbírky.
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Z naší školičky

Oslava osmdesátých narozenin
P. Josefa Preislera

S příchodem nového roku 2014 jsme se v naší mateřské
škole přivítali s novou paní učitelkou Kristýnou
Boštíkovou. Paní učitelka přinesla do naší školy nové
nápady a děti z třídy Rybiček si ji oblíbily.
V lednu do naší MŠ zavítal pan Kubát s hudebním
vystoupením „Co Čech to muzikant”, také jsme navštívili
kino v Litomyšli. V únoru jsme měli narozeninovou
oslavu a na dortu jsme si moc pochutnali. Na konci února
se nám děti ze školky proměnily v piráty, princezny, krále
… a celý den jsme si užili karneval ve školce.
S příchodem jara jsme v MŠ v plném proudu. Vyrábíme
včely, malujeme kytičky, modelujeme, zpíváme. Prostě
tvoříme a děláme vše, co patří k jaru.
A co nás ještě čeká?
Jako první nás čeká „jarní tvořivá dílna pro rodiče
a děti”, Divadlo dětem ve Smetanově domě v Litomyšli,
návštěva ZUŠ v Dolním Újezdě, čarodějnice, školní výlet
a spousta dalších aktivit.
Alena Trávníčková

Dne 26. 1. 2014 se uskutečnila v Mladočově a Poříčí
oslava osmdesátých narozenin našeho pana faráře,
kterých se dožil 18. ledna. Do naší farnosti přišel před
dvaceti lety, tehdy se odcházelo do důchodu v 60-ti, ale on
v tomto věku přišel sloužit do našich obcí. Narodil se ve
vesničce Cikánka u Svratky, na Svratecku prožil dětství
a Svratka mu přirostla k srdci. Už jako mladý zažil coby
„Salesián”v roce 1950 zvůli komunistického režimu, což
trvalo v různých formách až do roku 1968. Tak jako přišel
zlom do společnosti, přišel i do života pana faráře, byl
v Římě vysvěcen na kněze na Boží Hod vánoční. Po
návratu ovšem nastoupil zpět do práce na stavbu přehrady v Jirkově. Během dalších dvaceti let sloužil ve větších
i menších farnostech, až byl povolán k nám.
26. ledna mu k narozeninám přišli přát nejen farníci, ale
i jeho přátelé, příbuzní a kněží. Přijel představený
Salesiánů v naší vlasti P. Petr Vaculík a zástupce biskupství
Mons. Josef Socha, starostové Poříče a Budislavi.
K poslechu zahrála Dolnovanka a vyslechli jsme si
hudební přání z Radia Proglas a vystoupení dětí. Velký dík
patří obci Poříčí, panu starostovi F. Bartošovi a neuvěřitelnému kuchařskému představení, kterou byla velkolepá
jakoby svatební hostina v podání místních kuchařek
a kuchaře a vystoupení dětí naší mateřské školky. Toto vše
na památku zdokumentovali ve fotografii pan Oldřich
Kladivo a na video pan Václav Žďára. I jim patří velký dík.
A nakonec děkujeme tomu, kterého se ta celá věc týká,
za jeho návštěvy starých a nemocných lidí, za jeho příklad
obětavosti a lásky k bližnímu. Díky, pane faráři.

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015
Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2014–2015 proběhne ve
dnech 28.–29. dubna 2014.
Přihlášku vydáváme v mateřské škole od 1. 4. 2014
a vyplněnou ji vraťte zpět dne 28.4.–29.4. 2014.
Pro tento školní rok máme 3 volná místa (takový počet
dětí odchází do základní školy). Celková kapacita školy je
v současné době 35 dětí.
Mateřskou školu můžete se svým dítětem navštívit dne
15. 4. 2014 od 8:00 do 10:00 hodin, kdy se koná den
otevřených dveří v mateřské škole.
Provozní doba MŠ je od 6. 30 do 15. 30 hodin.
Těšíme se na Vás!
Bc. Alena Trávníčková
zastupující ředitelka
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Útěk ze Saganu
Na konec měsíce března připadá 70. výročí útěku letců
vězněných za 2. světové války ve věznici v Saganu
u Zhořelce. Jedním z účastníků byl i škpt. Bedřich Dvořák,
rodák ze sousední vesnice Chotěnov. Sloužil v československých vojenských jednotkách vytvořených v zahraničí, ve Francii, a následně byl příslušníkem 312. stíhací
perutě RAF ve Velké Británii. Při letecké operaci 3. června
1942 byl sestřelen. Podařilo se mu však hořící a střemhlav
do moře padající letadlo Spitfire opustit. Při otevírání
padáku následkem zamotání šňůr byla levá ruka dvakrát
zlomena v nadloktí tak, že se mu nepodařilo padák ve
vodě odepnout a asi po ¾ hodině byl nalezen a vyloven
francouzskými rybáři, kteří jej s omluvami odevzdali
německé pobřežní stráži. Po nemocničním léčení byl
internován v zajateckém táboře Stalag Luft III v Saganu.
Zde bylo více jak 600 leteckých důstojníků. Z tohoto vězení
plánovali společný útěk podzemním tunelem zvaným
„Harry”, který tajně razili téměř rok. Byl dlouhý
102 metrů. Útěk se uskutečnil v noci z 24. na 25. března
1944. Nekončil však podle výpočtu a plánu v lese, proto
byl brzo vyzrazen. Té noci uprchlo 76 spojeneckých letců,
avšak 50 z nich bylo během útěku nebo po zadržení
zastřeleno. Bedřichu Dvořákovi se podařilo uprchnout,
ale následně 8. dubna 1944 byl zadržen v Klatovech českou
policií. Měl v úmyslu přes Šumavu a Německo uprchnout
do Švýcarska. Osvobození se dočkal až 16. dubna 1945
jednotkami americké armády v zajateckém táboře v Colditzu. Plk. Bedřich Dvořák za zásluhy v bojích byl vyznamenán dvěma československými válečnými kříži, francouzským válečným křížem a anglickým vysokým vyznamenáním.
V roce 1947 již jako major se stal velitelem letecké
základny v Pardubicích. Po roce 1948 zbaven vojenských
hodností a propuštěn do civilu. Téměř 10 let pracoval jako
řidič buldozeru na různých stavbách. V roce 1961 pro
vážné onemocnění ve věku 49 let odešel do invalidního
důchodu. Zemřel 29. 8. 1973. V roce 1991 byl in memoriam
povýšen do hodnosti plukovníka.
O hrdinství válečných letců bylo napsáno několik knih,
včetně knihy Útěk ze Saganu. O letci plk. Bedřichu
Dvořákovi, jeho životě a osudech v době války a následně
i po válce knižně zpracoval a vydal Mgr. Oldřich Pakosta,

ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli, již v roce 2005. V současné době Městská
knihovna v Litomyšli uspořádala malou výstavku „Čeští
letci za 2. světové války” v prostorách knihovny
(viz snímek) a plánuje přednášku Mgr. Oldřicha Pakosty
o stíhacím letci plk. Bedřichu Dvořákovi, létajícím
u 312. stíhací perutě RAF z druhé světové války. Měl by být
přítomen i 91 letý žijící plk. letectva ve výslužbě Emil
Boček, stíhač 310. stíhací perutě RAF v Anglii a několik
dalších osobností a pamětníků této doby. Připravuje se
i další akce letecko – modelářského kroužku při DDM
v Litomyšli.
V roce 2012 byla v obci Chotěnov při příležitosti
100. výročí narození zdejšího rodáka plk. Bedřicha
Dvořáka odhalena pamětní deska.
Oldřich Kladivo

Hotel Zlatá Hvězda • 8. 4. 2014, 17:00

Letec plk. Bedřich Dvořák
Beseda o letci plk. Bedřichu Dvořákovi, stíhacím
pilotovi z druhé světové války, létajícím
u 312. čs. stíhací perutě R.A.F.
Koná se při příležitosti 70. výročí útěků letců
ze zajateckého tábora v Saganu.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd v roce 2013
Na výroční členské schůzi v březnu 2014 členové
a zaměstnanci hodnotili rok 2013. Byl to jeden z nejúspěšnějších roků za posledních 20 let. Zejména rostlinná
výroba dosáhla velmi dobrých výnosů, např. u obilovin
přes 6 t/ha, řepky 4,45 t/ha, u máku více jak 1 t/ha.
Produkci se podařilo dobře prodat, zvládla se i nákladovost výroby a tak se rostlinná výroba významně podílí na
zisku družstva. Členům družstva a vlastníkům půdy se
vyplácí dlouhodobá péče o půdní fond, kde základem je
pravidelné střídání plodin, přiměřená výživa a správná
ochrana rostlin. Organickými hnojivy ročně hnojíme

téměř 1/3 orné půdy, agronomové dodržují zásady
správné zemědělské praxe včetně protierozních opatření.
Obtížně se nám daří stabilizovat půdní fond, přestože
výše nájemného, včetně daně z pozemků přesahuje
4000 Kč/ha orné půdy a patří k nejvyšším v našem
regionu. Snažíme se o korektní vztahy s vlastníky půdy,
nemáme zájem narušovat půdní fond sousedů ani
jednorázově neslibujeme vysoké nájemné, abychom
získali nějaký ten ha navíc. Postupně budujeme podnik,
který se neopírá jen o rostlinnou výrobu s výkonnou
mechanizací, ale na úrovni vyspělých států je i naše
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živočišná výroba, zejména chov skotu, kde např. prodej
mléka přes 20 mil. lt za rok a užitkovost téměř 10 000 lt na
dojnici u stáda 2200 krav je ojedinělý. Zemědělskou
prvovýrobu vhodně doplňují energetické provozy,
tj. bioplynové stanice a peletizační linky. Výroba a prodej
více jak 13 mil. kWh elektrické energie je přínosem pro
ekonomiku družstva, ale i vhodně navazují na rostlinnou
a živočišnou výrobu. Některá media kritizují bioplynové
stanice, že na poli místo potravin vyrábí elektřinu. Naše
bioplynové stanice řeší především koncovku živočišné
výroby, plně využívají kejdu a krmné zbytky ze stájí skotu.
Pracovní příležitost u nás nachází 345 zaměstnanců,
občanům formou odměn, nájemného z půdy i podílu na
zisku členům rozdělujeme ročně cca 140 mil. Kč, formou
odvodů a daní odvádíme cca 75 mil. Kč. Význam zaměstnanosti občanů stále není státem doceňován, přitom za

každého zaměstnance odvedeme cca 100 tis. Kč, naopak
nezaměstnaný přijde stát až na 150 tis. Kč. Zákony
a nařízení stále zvýhodňují ty, kteří nikoho nezaměstnávají a pobírají dotace. Uplynulý rok potvrdil, že jsme stabilní
podnik s výrobní základnou v dostatečné velikosti a dobré
struktuře, vytváříme dostatek zdrojů na její modernizaci.
Je to základ pro růst příjmů zaměstnanců i vlastníků půdy
i obcí. Jistě není náhoda, že za posledních 6 let se tři obce
v obvodu družstva /Osík, Poříčí a Dolní Újezd/ staly
vesnicí roku Pardubického kraje. Je to ocenění především
práce starostů a zastupitelů.
Děkujeme všem občanům za jejich podporu a pochopení pro naše podnikání.
Ing. Václav Klejch, předseda představenstva

Setkání přátel pěší turistiky
Již se stalo tradicí předvánoční setkávání Klubu přátel
desenského údolí, pěší turistiky, historie obce a okolí.
Konalo se 14. prosince 2013 v hostinci Pod hájem, kde se
sešlo několik desítek příznivců, kteří mají zájem o historii
obce a pěší turistiku. Při besedě nad fotografiemi zavzpomínali na zážitky ze společných pěších vycházek i nad
historickými fotografiemi, jež nám připomínají práci a život našich spoluobčanů v minulých letech. Děkuji všem,
kteří jsou ochotni poskytnout k zapůjčení staré fotografie
a přispějí i vzpomínkami o událostech minulých let.

I v letošním roce je na začátek května připravována
společná vycházka, v pořadí již šestnáctá. O trase a termínu bude informace včas ohlášena místním rozhlasem.
Je třeba poděkovat za přípravu a organizaci těchto
zajímavých pochodů po okolí naší vesnice.
Oldřich Kladivo

POZVÁNKA
Jsme rádi, že máme nové příznivce výšlapů
po okolí a tak i v letošním roce
Vás srdečně zveme na

1. jarní výšlap v den státního svátku
ve čtvrtek 8. května.
Bližší informace o trase budou oznámeny
místním rozhlasem. Na společně prožité chvíle při
toulání po okolí se těší pořadatelé.

Historie a chronologie školy
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Pokračování příště

Vítání občánků
Vítání dětí se uskutečnilo 9. 3. 2014 na Obecním úřadě.
Přivítali jsme pět mužských – Filipa Rosypala, Jaroslava
Chauna, Jakuba Bulvu, Kryštofa Valentína a Marka Renzu
za velké účasti příbuzných, hudebního představení
Adama Šimáka a vystoupení dětí z mateřské školy.
„Hledejme potěšení v dětech. Dopřejme dětem,
aby se mohly potěšit s Vámi a bez odkladů
užívejte každou radost.“
Seneca
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Šmoulí olympiáda na Desné
Poslední lednová sobota patřila jako již tradičně
hasičskému plesu a letos podruhé i dětskému karnevalu.
Pro tento rok jsme vybrali téma Šmoulí olympiáda. Sál
hostince Pod hájem byl opět vyzdoben krásnými kulisami.
Po zahájení olympiády šmoulou Sportovcem následovala
krátká rozcvička. Poté byly pro děti připraveny čtyři
sportovní disciplíny (překážková dráha, skákání v pytli,
střílení lukem a poznávání pořadí obrázků), při kterých
musely ukázat svoji obratnost, ale také dobrou paměť
a postřeh. Děti si také zatančily a zahrály oblíbenou
židličkovanou. Nakonec byli všichni odměněni medailí
a balíčkem s překvapením. Nezapomněli jsme ani na
vyhlášení masek, oceněni byli tři nejhezčí šmoulové a tři
masky mimo téma. Karnevalu se letos zúčastnilo rekordních 62 dětí a sál doslova praskal ve švech. Celé odpoledne
se velmi vydařilo. Všem organizátorům a pomocníkům
patří velký dík!
Věra Rosypalová

Kde můžete potkat desenské
závodníky?
Květen

3. 5.

OLS Široký Důl
OLSM Jevíčko
17. 5.
OLSM Pomezí
30.–31. 5. Okresní koly hry Plamen – Vítějeves

Červen

7. 6.
14. 6.

OLS Telecí
Okresní kolo muži a ženy
– Kamenec u Poličky
15. 6.
OLS Lubná
21. 6.
Krajské kolo v PS dospělí
22. 6.
Krajské kolo v PS dorost
27.–29. 6. Mistrovství ČR profesionálních
a dobrovolných hasičů v požárním
sportu České Budějovice

Červenec 2.–6. 7.
5. 7.

Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu
– Jablonec nad Nisou
OLS Hartmanice

Srpen

2. 8.
9. 8.
10. 8.
16. 8.

OLS Oldříš
ČPVK Kamenec u Poličky
OLS Kamenec u Poličky
OLS Desná

Září

6. 9.
7. 9.
13. 9.
21. 9.
28. 9.

OLS Rozhrání
OLSM Sádek
OLS Perálec
OLS Předměstí – O pohár SDH
OLS Sádek

4.10.

OLSM Mladějov

Říjen

OLS - Okresní liga Svitavska v požárním útoku
OLSM - Okresní liga Svitavska mládež
ČPVK - Český pohár Velkopopovického Kozla
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