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Zneužitelná demokracie
Vážení čtenáři, přeji si, abyste si z tohoto článku uvědomili, že nelze žít život bez hranic a že to nejsme my, kdo
tyto hranice určuje. Že i svobodný život je vázaný příslušným omezením. Hlavním a nepřekročitelným mantinelem pro celý svět je přirozený zákon mravní, kterému
obvykle říkáme Desatero Božích přikázání a všechny další
zákony utvořené člověkem z něj nesmí vybočit. Ale ani
jednotlivec si nesmí osobovat právo ho nerespektovat!
Vůbec nezáleží na tom, jestli někdo v Boha věří nebo ne,
jestli ho uznává nebo ne, i on tato pravidla musí dodržovat, jinak škodí především sobě, i když se na čas zdá, že
vyzrál nade všechno. Demokracie je velké společenské
privilegium, ale i v ní je přemnoho zaneseného klamu,
který musíme odhalit a odmítnout, jinak se mineme cíle.
Je to již neuvěřitelných 25 let, co se do naší země vrátila
demokracie a v příštích měsících si to jistě připomeneme.
Za našeho mládí jsme si vůbec neuměli reálně představit,
co vlastně ta demokracie v sobě nese. Když jsme o ní
diskutovali se staršími lidmi, kteří si ji ještě z první
republiky pamatovali a něco málo jsme se současně
dozvídali z tehdejšího zahraničí, nabývali jsme dojmu, že
takový systém je schopen řešit společenskou vyváženost.
Že to je systém, který respektuje svobodu soukromého
vlastnictví, svobodu podnikání, svobodu projevu,
svobodu shromažďování, svobodu náboženství, svobodu
cestování a další tehdy odpírané atributy. To byl pohled
z dálky přes nepřekročitelné státní hranice. Něco jiného
říkali lidi, kteří se se západní demokracií setkali blíže, ti
sice pochvalovali svobodu lidí a pestrost zboží v obchodech, ale varovali nad její tvrdostí a bezohledností.
Když se po roce 1989 obměnila naše jednobarevná
parlamentní sněmovna a začal zde opět platit demokratický princip hlasování, byli jsme překvapeni, že se každý
hlas bral vážně, že se rozšířením stranického spektra do
sněmovny vrátili i dosud nepotřební sčitatelé hlasů. Už se
vytratilo jednomyslné hlasování pro předložený návrh.
Tímto respektováním výsledku na základě většinového
hlasování se ve veřejném myšlení velmi pozvedla důvěryhodnost sněmovny i vytvořených zákonů a vznikla
důvěra v parlamentní demokracii. Tehdy jsme teprve
poznali a zažili, co je to demokracie.
To bylo zpočátku, to jsme ještě nevěděli, že ač politicky
a hospodářsky nadešel dobrý posun, že i toto má své
slabiny a neblahé následky v myšlení již morálně rozložené společnosti. Do zaběhnutého myšlení své doby v řízení
společnosti se vloudil fenomén, který zná jen ty mezní

hodnoty, na kterých se někdo domluví, čili výsledek
hlasování. Může a nemůže se dělat jen to, na čem se
parlament dohodne. A výsledky vypadnou podle toho,
kdo tam právě sedí a hlasuje. Jestliže se hlasuje o hospodářství, o chodu společnosti, o kultuře, o obraně,
o struktuře řízení zastupitelských složek, o ochraně
a využití přírody, o rozpočtu a mnohém dalším, tak to je
možné a nezbytně nutné, ale hlasovat, jestli budeme
zabíjet děti při umělých potratech, k tomu už žádný
parlament nemá oprávnění a přesto se to děje, protože
parlamentní demokracie v mnohých zemích světa, včetně
naší, těžce překračuje svoje kompetence. Víme, že během
minulého století se ve společnosti velmi oslabil vliv
přirozeného zákona mravního a lidé si vytvářeli na
podkladě nedobrého společenského klimatu vlastní pojetí
co je dobré a co ne. Dobré je podle toho zřejmě cokoliv, co
mě a mému okolí něco přináší, ať je to moc, funkce,
majetek a příležitosti k tomu leckde byly a kdo je neměl,
ten aspoň toužil a měl to za dobré. Tím se odbourávaly
v mysli lidí zábrany a využívaly se příležitosti. Byla to
doba zvýšené rozvodovosti manželů, postupný přechod
ke konzumnímu životu s velkým a neuváženým oběhem
peněz od výplaty k výplatě. V závěsu za tím přibývalo
logicky neúplných rodin, dětí s defektní výchovou
a jestliže se už několik desetiletí oficiálně uvádí, že každé
druhé manželství se rozvádí, nutně nejméně polovina
dětské populace neprožila co je jistota rodiny a láska mezi
rodiči. Tyto děti sice tělesně dospívají, vystudují, ale
pokud nedostanou alespoň náhradní, dostatečně jistý
záchytný bod v širší rodině i ve svém snažení, nikdy
nedozrají v osobnosti. Nemohou předat dál, co samy
nepřevzaly, nedostaly k tomu příklad v době mládí.
Následně ve své dospělosti často volí jednodušší variantu,
manželství se odmítá a nahrazuje něčím zdánlivě podob-
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ným, ale bez trvalých osobních i právních závazků.
Naplno se dostavuje s těžkými následky krize rodiny
a především velmi zhoubná krize otcovství. Pánové
nedokážou, někdy nechtějí nést do své rodiny svoji
stabilitu a zodpovědnost vůči manželce a dětem.
Rozmáhají se volné partnerské svazky s nejrůznějším
vysvětlením, proč takový vztah stačí. Skutečností je, že jen
málokterý je celoživotně stabilní. Partneři se mění,
rozchází neuváženě, třeba jen po malých, běžných
neshodách a jak k tomu přijdou děti vyšlé z takového
vztahu?
Člověk, který nemá výchovou utvrzené čestné jednání
(jinde je nelze získat) je nebezpečný pro společnost. Často
je sobecký, sebestředný a nemá potřebnou soudnost ani cit
pro druhé. Přitom tací se rádi pohybují ve finančních
kruzích, přebírají rozhodovací funkce, řídí společnost,
hlasují v parlamentech všech úrovní. O čem? K jakému
ideálu vychovají své děti, když nejsou ani ochotni vstoupit
do čestného oficiálního manželství? V tom všem je jejich
nezralost. Jestliže nezaručí svým dětem jistotu rodiny
a nenaučí je dodržovat běžné společenské konvence, jak

mohou žádat od společnosti, aby jim důvěřovala?
Nedodržováním (neuznáváním a překračováním)
morálních mantinelů se člověk stává pyšným a osobuje si
právo na volný výklad i použití vlastních neskromných,
většinou bezohledných tužeb směrem ke společnosti i ke
slabším lidem. V posledních letech se to v kalných vodách
společnosti podobným jednáním jen hemží.
I v politice a právě v politice, u lidí na řídících i jinak
rozhodovacích postech je potřeba pokory v nejvyšší míře.
Čím vyšší funkce, tím vyšší respekt ke své práci musí
pracovník mít. To není idealizované přáníčko, to je
nutnost! A jak toho dosáhnout? Jedna velmi významná
osobnost dala radu: „Kdybyste se za ně modlili, jako na ně
nadáváte, tak by byli všichni svatí!“ Proto podporujme
naše zastupitele duchovními prostředky jako všeobecnou
ozdravující lázeň, aby měli sílu a odvahu respektovat
přirozený zákon mravní a jen v jeho mantinelech vedli
svěřenou společnost. Pak se budoucnosti nemusíme
obávat. Samozřejmě negativní vývoj společnosti je stav
trvalý po staletí a radikalizovaný dnešek je jen jeho
vyústění, před kterým je důležité varovat.
Stanislav Tomšíček

Vycházka po okolí Litomyšle
procházíme chatovou oblastí do údolí ke strakovskému
rybníku, kde jsme měli možnost pod přístřeškem využít
laviček a stolů k rozbalení svačiny a krátkému odpočinku
v krásném prostředí, kde se odbývají různé sportovní
a společenské akce. Následuje společné focení pro snímky
do kroniky a na památku účastníkům. Pak již přicházíme
do obce Pazucha, procházíme kolem bývalé školy, památníku výročí 500 let od upálení M. J. Husa. Pro tuto obec je
živá i vzpomínka na I. a zvláště II. světovou válku, neb zde
procházela hranice při vytyčování záboru Sudet, z této
obce bylo i několik občanů zatčeno a vyšetřováno gestapem s odsouzením na několik let vězení i trestem smrti
z obvinění pro spolupráci a napojení na odbojovou
činnost. Touto obcí procházel i transport smrti zajatých
vojáků ke konci války. Pak již přicházíme lesní cestou
k obci Suchá. Procházíme částí obce, která ze silnice není
vůbec vidět. Jdeme kolem vzorně upraveného parkuru
pro soutěže a výcvik koní, stájí pro koně a restaurace.
Jelikož ale začíná drobně pršet, raději pokračujeme kolem
pastvin a výběhů pro koně a vracíme se
upravenou cyklostezkou zpět k Litomyšli - Záhradí. Následně, dle programu na pozvánce, zabloudíme do restaurace Bludička poblíž autobusového
nádraží. Zde nás ochotně dle přání
obsloužili ke spokojenosti všech a i pro
zpáteční cestu využíváme linkového
autobusu.
Účast nebyla pro nejistou předpověď
počasí velká, ale i tak se sešlo 14 účastníků, včetně dětí. Drželi jsme se hesla, že
odvážným štěstí přeje a snad i tím se tato
výprava podařila. Poděkování patří
organizátorům i účastníkům. Délka
trasy pochodu asi 16 km.
Oldřich Kladivo

Druhý pochod přátel pěší turistiky z Desné v letošním
roce a celkově 17. v historii pořádání společných vycházek
se uskutečnil 5. července 2014.
Použili jsme vymoženosti autobusové dopravy do
Litomyšle a pak již pěšky kolem sportovního stadionu,
údolím kolem tenisových kurtů a autokempu Primátor
jsme došli na Primátorskou hráz. Dle informační tabule
byla tato hráz vybudována v letech 1652 – 1658. Měla
zadržovat dešťovou přívalovou vodu z přilehlých
okolních polí. Během let však jako nepotřebná byla
prokopána a tak se stalo, že v roce 1984 dvakrát pronikla
voda i s bahnem splaveným z polí až na náměstí. V jeho
dolní části dosahovala hladina výše až 150 cm. Jako
protipovodňové opatření byla hráz znovu obnovena. Na
hrázi a přilehlé louce jsme mohli přihlížet zde právě
probíhající zajímavé kynologické akci výcviku psů. Pak již
pokračujeme po značené naučné stezce směrem
k bývalému hostinci Černá hora a po silnici pokračujeme
k obci Strakov. Po krátkém zastavení u zdejší kapličky
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Usnesení Zastupitelstva Obce Desná ze dne 20. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- závěrečný účet obce Desná za rok 2013 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Desná
za rok 2012 bez výhrad
- účetní závěrku obce Desná za rok 2013
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Daniele Šimákové, Desná
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
TJ Horní Újezd
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Mysliveckému sdružení Dolní Újezd
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Českému svazu včelařů Litomyšl
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
SDH Desná
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Charitě Dolní Újezd
- smlouvu o umístění a provozování kontejneru na sběr
nepotřebných oděvů, obuvi a textilu se společností
REVENGE, a. s.
- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností EKO-KOM Praha
- prodej pozemků parc. č. st. 219/2, st. 220/2, 221/2,
st. 222/2, st. 223/2, č. 589/8, č. 589/10, č. 589/16,
č. 589/25, č. 589/28 v obci Desná, katastrální území
Desná u Litomyšle, společnosti XAVERgen, a. s.
Říčany u Prahy a kupní smlouvu na výše uvedené
pozemky
- prodej pozemků parc.č. 153 a parc.č. 154/1 v obci
Desná, katastrální území Desná u Litomyšle
Tomáši Dvořákovi, bytem Desná a kupní smlouvu
na výše uvedené pozemky
- prodej pozemku parc.č. 639/9 dle geometrického

-

-

-

plánu č.188-54/2013 v obci Desná, katastrální
území Desná u Litomyšle, Miloslavu a Ludmile
Holcovým, bytem Desná a kupní smlouvu
na výše uvedený pozemek
prodej pozemku parc.č. 115/8 dle geometrického
plánu č.188-54/2013 v obci Desná, katastrální území
Desná u Litomyšle, Janě a Lubomíru Jarešovi, bytem
Desná a kupní smlouvu na výše uvedený pozemek
mimořádnou splátku úvěru ve výši 2 600 000,- Kč
rozpočtové opatření č. 1/2014 – neinvestiční účelová
dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním
voleb do Evropského parlamentu
rozpočtové opatření č. 2/2014 – přijaté na základě
vlastních změn a přesunů
zapojení obce Desná do území působnosti MAS
Litomyšlsko o.p.s. na období 2014-2020, se zhrnutím
správního území do strategie rozvoje území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 2014-2020
a následnou realizací strategie ve správním území
obce

Oznámení voličům o době a místě
konání voleb do zastupitelstev obcí
ve dnech 10. a 11. října 2014
v obci Desná
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů starosta obce

Vážení spoluobčané,
i n f o r m u j e v o l i č e,
že volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

nezbývá mi než reagovat na informaci občanům Desné
od Ječmínkových. To, že se mediální přestřelky v naší zemi
ujaly a zvyšují náklady díky informacím v nich uvedených
se dostalo i na Desnou. Díky tomu, že nebyl zveřejněn
dopis právníka p. Ječmínkové p. Mgr. Soppe v Deseňáčku,
rozeslali manželé Ječmínkovi po Desné do rodin svoje
poselství o jejich názoru. Věc je ale složitější. Dopis
právníka paní Ječmínkové ze dne 9. 6. 2014 by nebyl
v Deseňáčku uveřejněn i kdyby přišel v době, kdy nebylo
červnové číslo zkompletováno. V tomto dopise jsou totiž
opakovány údaje, pro které žádá pan magistr omluvu.
Vzhledem k tomu, že na obec Desná je kvůli tomuto
problému podání u soudu ve Svitavách a dle dnešního
sdělení stavebního úřadu i oznámení na policii, není
možné se rozepisovat o detailech, které budou zajímat
soud. Buď to jsou ze strany p. Ječmínkové údaje nepravdivé, což bude jistě spravedlivě posouzeno, podotýkám, že
p. Ječmínek a Obec Desná po projednání katastrálním
úřadem vzali návrh na vklad zpět a řízení bylo zastaveno
a jestli je jeden z údajů v tomto dopise pravdivý, dostává se
tím Obec Desná do velkého problému.
Josef Jebousek

v pátek 10. října 2014
v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října
v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem:
Obecní úřad Desná 100, 570 01
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
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Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Poděkování
Blíží se konec volebního období a sluší se
poděkovat Vám všem, kteří jste nám pomáhali
jakýmkoliv způsobem, ale i Vám, kteří jste byli
tolerantní, když se Vám něco nelíbilo. Ne vždy se
vše vede tak, jak bychom si přáli. Přeji Vám všem
jen to nejlepší, pevné zdraví a pokud možno
spokojený život ve světě, který je trochu jiný než
bychom si přáli. Děkuji tímto i velmi dělnému,
bezproblémovému obecnímu zastupitelstvu.
Díky Vám všem.

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční v pátek 17. října 2014 dle tohoto
časového rozpisu:
- 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

Josef Jebousek

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Pavlína Leischnerová
Ladislav Kladivo
Josef Vejrych
Marie Bartoňová
Václav Sýkora
Marie Sýkorová
Zdeňka Renzová
Zdeněk Dvořák
Ladislav Nádvorník
Ludmila Rosypalová
Miloslav Capoušek

50 let
55 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
81 let
82 let
82 let
85 let

Prázdný byt
Vážení Deseňáci, byly dokončeny úpravy zateplení bytů
nad školkou a byt, který byl neobývaný, je již vymalován. Je
to určením startovací byt, tak se můžete, mladí Deseňáci
hlásit, k jeho pronájmu.
Všem oslavencům
přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

Z naší školičky
V pondělí 1.září 2014 začal nový školní rok. Do naší
mateřské školy nastoupily 3 nové děti. Mateřská škola je
naplněna do počtu 35 dětí, což je plný stav. Pedagogické
obsazení bylo posíleno o osobní asistentku. Osobní asistentka
Veronika Švecová, DiS. dopomáhá dvěma chlapcům zvládat
režim a úkony mateřské školy.
O letních prázdninách paní učitelky vytvořily nový školní
vzdělávací program, který dostal název: „KOTĚ A MYŠKA
OBJEVUJÍ SVĚT SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM“. Děti
prostřednictvím příběhů, básniček, písniček a postavičky
skřítka Medovníčka poznávají svět, ve kterém žijí.

Narození
David Vomáčka
Lenka Řehůřková
Viktorie Šuláková

Kontejner na sběr oděvů,
obuvi a textilu
Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu je umístěn nově
u prodejny. Provozovatel těchto kontejnerů se zabývá následným vyhodnocením sběru, to, co se dá dále využít
dostane Charita, zbytek bude recyklován a znovu využit. To
znamená neházejte do popelnic, co patří do tohoto kontejneru.

Kompostéry na bioodpad
V závěrečné fázi je nyní získání dotace k nákupu kompostérů na bioodpad. Jedná se o zásadní změnu v pohledu
zpracování biodpadu. Dříve, jak víte, se tráva vozila
v kontejneru do Litomyšle, teď ji budeme moci měnit na
kompost k následnému hnojení. Naše obec by měla obdržet
4 ks velkých 2000 litrových kompostérů pro obec a 45 kusů
kompostérů o objemu 1100 litrů pro občany. Cena velkých
kompostérů je 8 712,- Kč/ks a malého 2964,- Kč/ks. Dotace
bude 90 % a doplatek pro občany za jeden kvalitní kontejner
bude 300,- Kč, takže se můžete přihlásit k odběru.
Prospekty k nahlédnutí máte na obecním úřadě.
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Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. Třída, kde
jsou starší děti ve věku 5 – 7 let, se nazývá třída Koťátek a ve
třídě Myšek jsou děti ve věku 3 – 5 let.
Ve středu 10. září jsme pro děti připravili výlet do okolí
mateřské školy. Vydali jsme se autobusem do Poříčí a z Poříčí
jsme se vypravili po stezce „Cesta kolem Štimberka“.
Sluníčko nám celý den přálo a náš výlet byl prostě úžasný.
Děti po cestě sbíraly houby, bukvice a listy, přeskakovaly

malý potůček, který vedl přes cestu a poznávaly rozmanitost
okolí.
V úterý 16. 9. 2014 jsme ve školce uspořádali narozeninovou oslavu pro děti narozené v měsících - červenec, srpen
a září. Paní kuchařka nám upekla čokoládový dort, který
všem moc chutnal.
V nejbližší době nás čeká divadelní představení, drakiáda
a podzimní odpolední tvoření s rodiči.
Alena Trávníčková, Foto: Eva Vomočilová

Historie a chronologie školy
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Pokračování příště
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Nabitá sezóna mladých hasičů
Poslední červnovou sobotu jsme zamířili se dvěma
družstvy mladších žáků a jedním družstvem starších na
pohárovou soutěž do Poličky, která pro nás byla velmi
úspěšná. Jedno družstvo mladších žáků vyhrálo zlaté
medaile a to druhé, složené většinou z předškoláků
skončilo na 19. místě, což je pěkný výkon. Starší žáci
skončili těsně na čtvrtém místě. V jednotlivcích se nám
také dařilo, když kategorii mladších i starších dívek
vyhrála děvčata z Desné - za mladší Verča Lněničková (čas
18,83 s.) a za starší Káťa Hápová (čas 12,78 s.!!). První
víkend v červenci patřil Mistrovství ČR dorostu v Brně.
Vypravili jsme se podpořit naše jednotlivkyně Káťu
Hápovou a Evču Bartošovou. Evča soutěžila v kategorii
mladších dorostenek a skončila na celkovém 8. místě, Káťa
patří do kategorie středních dorostenek, kde získala
krásné 4. místo (na jednotlivcích obsadila 6. místo, na
dvojboji místo 3.). Byl to příjemný víkend, plný emocí
a krásných zážitků.
Hned následující víkend vyrazilo družstvo mladších na
závody do Dolního Třešňovce, kde se jim bohužel nezadařilo a měli neplatný pokus.
V sobotu 26. 7. nastal den odjezdu na hasičský tábor
v Borovnici. Letošní tábor jsme připravili na téma Harry
Potter. Po příjezdu a postavení stanů děti přivítali vedoucí
v čarodějnických hábitech a prozradili jim téma tábora.
Děti byly rozděleny do kolejí kouzelným kloboukem,
vyrobili si koště, kouzelnickou hůlku a každé družstvo
vlajku. Celým táborem nás provázely hry a soutěže na
kouzelnické téma. Samozřejmě nechyběla ani stezka
odvahy a závěrečný táborák. Ve středu jsme se všichni
opět vraceli domů.
Další dětská soutěž se konala až 30. srpna v Kamenci.
Opět se účastnilo pouze družstvo mladších žáků, které
obsadilo celkové 10. místo. Zároveň se zde konaly závody
jednotlivců, ale bohužel letos naše závodnice nezabodovaly. Umístily se takto: Káťa Kusá 12. místo, Kristýnka
Kršková 14. místo, Káťa Hápová 14. místo, Žanetka
Renzová 15. místo, Jíťa Nádvorníková 19. místo. V sobotu
13. září jsme se vydali na soutěž do Zderaze, kde jsme opět
byli pouze s mladšími dětmi. Dětem o fous utekla bronzová příčka a obsadily celkové 4. místo. V soutěži jednotlivců, která zde také proběhla, obsadila Verča Lněničková
5. místo, Káťa Kusá 7. místo, Adélka Kusá 9. místo
a Kristýnka Kršková 10. místo.
Nyní jsme zahájili přípravu na podzimní kolo hry
Plamen, které se koná v říjnu na Baldě.
Věra Rosypalová
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Rekordní desenský pohár

Třetí srpnová sobota opět patřila požárnímu sportu na
Desné. Konal se už jubilejní desátý ročník. Počasí panovalo spíše říjnové, ale to nedradilo závodníky se našeho
poháru zúčastnit. Přijel rekorních počet 27 týmů mužů,
12 týmů žen a 4 týmů seniorů. Desenským ženám domácí
prostředí sedlo dokonale, zvítězily a putovní pohár zůstal
doma. V kategorii mužů si putovní pohár odvezl Míchov.
Desenským týmům se nedařilo, tým B se umístil na
8. místě a tým A na chvostu, protože svůj pokus nedokončil. Po základním kole následovalo finále „Desenský
duel“, rozhodně nejlepší podívaná z celého dne. Osm
nejlepších týmů mužů a poté čtyři nejlepší týmy se utkaly
ve vyřazovacím finále na plechovky. První tým, který
srazil plechovky, postoupil do dalšího kola, až zbyl pouze
jediný vítěz. Paralelní běh dvou týmu najednou byl
úžasným vyvrchlením celého sportovního dne. V mužské
kategorii naše želízko v ohni sice hned vypadlo, ale čest
poraženým, sláva vítězům. Soudek v mužské kategorii si
odvezl Široký Důl. V ženské kategorii desenské ženy
dokázaly, že mají pevné nervy, všechny soupeřky porazily
a trofej zůstala na Desné. Aby závodníci a závodnice měli
sílu, staral se o ně náš občerstvovací tým. Stánek byl
bohatě zásoben, o čemž se přesvědčilo i mnoho místních
občanů. Děkuji touto cestou všem, kteří se jakkoliv
podíleli na organizaci tohoto sportovního dne a divákům
děkuji za účast. Jsem rád, že hasičský sport na Desné má
takovou podporu.
Martin Lipavský

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 160 kusů. Vyšlo k 30. září 2014. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním
číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Miluše Řehůřková, Ludmila Flachová,
Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Josef Jebousek. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: AP tiskárna Osík. Zdarma. Internetová verze na www.obecdesna.cz

