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ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

Patnáctý ročník vydávání ukončuje i toto 60. číslo 
Deseňáčku. První zpravodaj vyšel v prvním čtvrtletí v roce 
2002, od té doby vychází pravidelně 4x ročně. Začínali 
jsme doslova na koleně, vystřihovali jsme v textu místo 
pro fotky, učili se psát a rovnat texty na počítači a vše tiskli 
na černobílé kopírce. První obrázek kapličky a desenský 
znak do záhlaví tehdy nakreslila Věruška Vejrychová 
(dnes p. Soukupová), poté nám graficky s Deseňáčkem 
pomáhal p. Jirka Kopecký a začal ho ukládat na interneto-
vé stránky naší obce. Naučili jsme se vkládat digitální 
fotky a obrázky do textu, což byl velký pokrok v jeho 
vzhledu a kvalitě pro kopírování. Postupem času se přešlo 
k tisku v tiskárně a tím časopis získal pěknou barevnou 
podobu. Běh času přirozeně obměnil zčásti i radu 
Deseňáčku a od roku 2013 je grafická podoba zpravodaje 
v šikovných rukou p. Miluše Řehůřkové, která mu dala 
opět jiný pěkný vzhled. Po celou dobu jsme měli vždy 
podporu starostů a obecního zastupitelstva, protože
i finanční stránka není nezanedbatelná. Barevný tisk je 
dražší a tak se prozatím našel kompromis, že první
a poslední list je v barvě, kde se snažíme vždy srovnat co 
nejvíce fotek a vnitřní listy jsou v dvoubarevném provede-
ní. 

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat bývalým
i stávajícím členům rady Deseňáčku za jejich nezištnou 
ochotu a čas věnovaný práci pro náš malý obecní zpravo-
daj. Nepostradatelnou pomocnicí přes kontrolu pravopi-
su je po celý čas p. Pavlína Leischnerová. Poděkování patří 
i těm, kteří jsou ochotni přispívat články, fotkami, nápady, 

ale i kritikou a připomínkami k naší práci. Výborná
a dlouhodobá je spolupráce s SDH Desná, MŠ Desná
a TJ Horní Újezd. Rádi uvítáme i další ochotné osoby ke 
spolupráci. V neposlední řadě děkuji vám všem, kteří rádi 
vezmete Deseňáček do ruky (nebo prohlížíte na internetu) 
a přinese vám trochu radosti z novinek a informací o dění 
v naší obci a okolí. A i přesto, že je Deseňáček již patnáctile-
tý, stále se učíme, protože tiskové, gramatické a technické 
chyby se nám občas vyskytnou. Přestože jsme lidé chybují-
cí, budeme se i nadále co nejlépe snažit přinášet vám 
informace z dění v naší obci.

                                                                                                             
Čas je neúprosný a zanedlouho 

vstoupíme do nového roku 2017. 
Chtěli bychom vám popřát mnoho 
zdraví, osobních i pracovních 
úspěchů, pokoje a radosti do vašich 
domovů, neboť domov není jen
u nás doma, ale i v místě bydliště

a vlasti. Já už mám domov bezmála 30 roků na Desné
a jsem tomu ráda. Myslím si, že je bezva, když něco 
potřebujeme, zaběhnout k sousedovi nebo chvíli pokecat 
s někým přes plot, zamávat na sebe z auta, sejít se na hřišti, 
u obchodu, v kapličce, při čarodejnicích, v hospodě, při 
rodácích, ...u jesliček.

Pán Bůh nám požehnej, abychom se i nadále rádi 
scházeli a to nejen u našich jesliček a stále platilo „je štěstí 
mít bezva sousedy a přátele“.

za redakční radu Deseňáčku Anna Šimková

Vážení spoluobčané, 
kdy jsme šťastní? Štěstím je mít spokojenou rodinu, dobré 

zdraví, bezva práci, prima kamarády, přátelé a sousedy.
A protože „naše jesličkování” je už tradičně takovým soused-
ským a přátelským setkáním, zveme všechny malé i velké 
Deseňáky a jejich přátelé již po patnácté 

Hostem bude mladočovský administrátor P. Štorek, který 
požehná naše jesličky. Opět vás vánočně naladí děti z mateřské 
školky, zahrají malí i velcí desenští muzikanti a vaše tváře 
zahřeje s láskou vařený „jesličkový punč“. 

Vezměte s sebou lampičku, bude možnost odnést si 
Betlémské světlo.

15 let Deseňáčku

v pátek 23. prosince v 16.00 hodin
na zpívání u jesliček. 
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SDH Desná má dalšího „zasloužilého hasiče”

V pořadí již pátým dobrovol-
ným hasičem v našem sboru 
vyznamenaným nejvyšším vy-
znamenáním dobrovolného 
hasičstva se stal pan Josef Flídr. 
Dne 4. 11. 2016 převzal toto 
vyznamenání v Centru hasičské-
ho hnutí v Přibyslavi z rukou 
starosty SH ČMS Ing. Karla 
Richtra. Mezi gratulanty byli též 
jeho náměstci br. Slámečka, br. 
Netík a starosta OSH Svitavy br. 
Soural. K blahopřání se připojila 
i rodina, pro kterou to je již druhý 
vyznamenaný. Totiž prvním 
hasičem z Desné, který toto 

vyznamenání obdržel v roce 1995, byl dlouholetý starosta 
sboru Josef Flídr st. Na VVH SDH Desná, pak i základní 
organizace, která toto vyznamenání navrhla, poděkovala 
za celoživotní nezištnou práci pro dobrovolné hasiče. 
Zasloužilý hasič Josef Flídr je příkladem pro celou člen-
skou základnu. 

Na snímku vpravo je nácvik Mladých požárníků z Desné 
pod vedením zdejšího řídícího učitele Václava Vostrčila.

Josef Flídr je druhý zleva (s proudnicí).
Foto kolem roku 1960.

Zprávičky z naší školičky - Vánoční čekání

V minulém čísle Deseňáčku jsem se zmínila o pár akcích, 
které nás čekají v průběhu podzimních měsíců. Otočilo se 
pár dnů, týdnů, měsíců a už se nám opět blíží Vánoce. 
Neuvěřitelné, jak to tak letí. 

Čekání na Vánoce je ve školce poměrně hektickým 
obdobím. Včas s dětmi musíme začít nacvičovat na 
vánoční besídku. Zlehka trénujeme básničky, písničky, 
učíme se tanečky a scénky. Vytváříme dárečky pro rodiče, 
seniory v obci i pro další přátele, se kterými škola spolu-
pracuje. Mezi tím např. divadlo ve Smetanově domě 
v Litomyšli, či slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
v Poříčí… A pak již dlouho očekávaná vzácná návštěva – 
návštěva Mikuláše a jeho pomocníků. Tradičně nám 
s uspořádáním této akce pomáhají šikovné ženy z Poříčí – 
Anička Faltysová, Maruška Boštíková a letos také Katka 
Kusá. Snažíme se, aby vše proběhlo klidně, bez stresů a ke 
spokojenosti dětí i dospělých. Letos máme ve školce 
mnoho malých dvouletých a tříletých dětí a šikovný 
Mikuláš k nim krásně promlouvá, čertík vykukuje opodál 
a andílek předává nadílku. Všichni zpívají, přednášejí 
básničky a pak už vzácná návštěva pomalu odchází, 
cinkání se vzdaluje… To asi spěchají do další školky, za 
jinými dětmi.

A jsme zase blíže Vánocům. Školka je vánočně vyzdobe-
ná, děti vše krásně umí a tak vánoční besídka v Kulturním 
domě v Poříčí může začít. Letos to bude, tedy už vlastně 

bylo, v sobotu 17. 12. od 14.00 hodin. Nemohu se blíže 
zmínit, jak vše dopadlo, protože článek píši s předstihem. 
Ale tak trochu doufám, že dobře.

Pak už jen vánoční nadělování dárečků pro děti ve 
školce, obchůzka po seniorech, kteří už přišli o životního 
partnera (předáme dáreček, zazpíváme) a Desenské 
jesličkování. 

A co nakonec??? Snad už jen klid, pohoda, radost a láska 
u každého z nás v našich domovech. Závěrem lze jen 
popřát. Asi vše, co je psáno v předchozích řádcích a k tomu 
všem hodně zdraví v celém kalendářním roce 2017.

Anna Veselíková

Hana Chaloupková ml.
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 31. 10. 2016

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- pronájem nebytových prostor prodejny v č. p. 40

za účelem prodeje smíšeného zboží paní Kateřině
Mlejnkové, bytem Zrnětín a smlouvu o pronájmu

- záměr směny pozemků mezi Obcí Desná a ZD Dolní
Újezd

- záměr směny pozemků mezi Obcí Desná a manžely
Bartošovými

- přeložku vedení vysokého napětí na hřišti
- dodatek č. 4 k mandátní smlouvě mezi EKOPLAN 

s. r. o., Praha a obcí Desná
- rozpočtové opatření č. 2/2016 přijaté na základě 

přijaté neinvestiční účelové dotace z Pardubického
kraje na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti
s konáním voleb do zastupitelstva kraje

- zakoupení nové pokladny do prodejny v č. p. 40
- smlouvu o dílo mezi Mikroregionem Litomyšlsko –

Desinka a DS DELTA Lubná na úpravu veřejných 
prostranství v regionu Desinka v obci Desná na
p. p. č. 656/1

Vážení spoluobčané,

zdravím Vás všechny v závěru končícího roku 2016
a děkuji všem za podporu, kterou jste jakýmkoliv způso-
bem podpořili obec. Při této příležitosti znovu upozorňuji 
na nebezpečí potulujících se jakoby prodejců. Tento týden 
jsem po upozornění dvou projíždějících řidičů vykázal 
tyto lidi z obce, kteří, ač věděli o zákazu podomního 
a pochůzkového nabízení čehokoli, stejně vstupovali na 
soukromé pozemky. Po upozornění se okamžitě začali 
chovat výhružně.  Zavolal jsem na policii, ale té se vyhnuli. 
Byli to cizinci a podle sdělení ze sousedních obcí jsme 
dopadli dobře, tam se i kradlo! Jen mě mrzí, že na ně 
upozornili cizí lidé… V podobných případech ve vlastním 
zájmu volejte okamžitě Policii 158 nebo obecní úřad.

V této předvánoční době byl prezentován desenský 
betlém na prodejní výstavě v Zámeckém sklepení
v Litomyšli na požádání p. Baarové (roz. Sýkorové) a za to 
ji děkujeme.

Obchod, který provozuje paní Mlejnková, je znovu 
otevřen a záleží jen na nás, jak dlouho bude tato služba 
fungovat. Pokud bude zájem, lze si předem domluvit
i objednání konkrétního zboží. Byla by skutečně škoda, 
kdyby byl toto poslední pokus a Desná zůstala bez 
obchodu.

Rok 2017 zřejmě bude dalším setkáním rodáků a občanů 
naší obce. Původní záměr uskutečnění 24. 6. 2017 nedopa-
dl pro organizační obtíže. Nyní je tento termín přesunut na 
1. 7. 2017, ve kterém by všechny požadované záležitosti
k uskutečnění měly být už nyní dojednány. Vyzývám už 
nyní Vás spoluobčany k přípravě a spolupráci na této 
události.

Další záležitostí, která nás čeká, je „Den dětí Mikro-
regionu Desinka“. Termín byl dohodnut na  2. června 2017. 
I při této příležitosti prosím o pomoc při organizaci 
a zajištění této společné akce třinácti obcí Mikroregionu.

Již nyní víme, že nás příští rok čekají akce, které nebu-
dou jednoduché a to rekonstrukce vodovodu bezvýkopo-
vou technologií, vybudování sociálního zařízení na hřišti 
ve spolupráci se ZD v jejich objektu a záměr kabelizování 
VN na hřišti. Další připravovaná akce je vybudování 
„zahumenní komunikace“ ve spolupráci se zemědělským 
družstvem.  

Na závěr Vám všem přeji jen vše nejlepší, Boží požehná-
ní, pevné zdraví, spokojenost a lásku v rodinách a aby-
chom žili v naší zemi v míru.

Josef Jebousek

Odpady v roce 2017

Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro rok 2017 zůstává stejná jako
v letošním roce a to 550,- Kč za osobu. Poplatek pro 
poplatníka podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 je 
splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku nebo ve dvou splátkách, vždy nejpoz-
ději 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 kalendářní-
ho roku.

Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři obec-
ního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
č. 1283416309/0800,  variabilní symbol = číslo popisné.

Jubilea

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí oslavili:

Hana Dvořáková 50 let
Miloš Vimr 50 let
František Šimek 55 let
Božena Renzová 65 let
Marie Neprašová 82 let
Helena Kladivová 83 let

Zastupitelstvo obce Desná

Vám všem přeje požehnané

prožití svátků Narození Krista

a vše nejlepší v roce 2017.
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Kamenná svatba

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 oslavili manželé Ludmila
a Josef Rosypalovi již 65. výročí svatby. Jedná se o svatbu 
kamennou. Že se jedná opravdu o svazek pevný jako 
kámen potvrzují i jejich 3 děti, 9 vnoučat, 13 pravnoučat
a jedno prapravnouče. Ze srdce jim gratulujeme a přejeme 
hlavně hodně zdraví do dalších let.

Rosypalovi ml.

Dne 11. 11. 2016 byl 
v Praze vyznamenán 
ministrem obrany plu-
kovník i.m. Bedřich 
Dvořák (1912 – 1973), 
československý letec, 
který létal ve Francii
a následně ve Velké 
Británii u 312. letecké 
perutě RAF. Byl rodá-
kem ze sousední vesnice 
Chotěnov. Vyznamenání 
Kříž obrany státu in 
memoriam od ministra 
obrany České republiky 

převzala ve Slavnostní síni Národního památníku na 
Vítkově v Praze jeho neteř M. Černíková.

Vyznamenán za obětavost, statečnost a hrdinství ve
II. světové válce. Byl nositelem našich i zahraničních 
vojenských vyznamenání, dvou československých 
válečných křížů, francouzského válečného kříže i dalších. 
Při letecké operaci byl v červnu 1942 sestřelen, zajat
a internován v zajateckém táboře v Saganu. V březnu 1944 
uprchl podzemním tunelem spolu s dalšími 75 spojenec-
kými leteckými důstojníky. Útěk byl prozrazen, 50 jich 
bylo zastřeleno. Bedřichu Dvořákovi se podařilo uprch-
nout, ale byl znovu zajat o měsíc později a vězněn v zajate-
ckém táboře v Colditzu. Osvobození se dočkal až
16. dubna 1945 americkými vojáky. Po válce byl mimo jiné 
velitelem Letecké základny v Pardubicích. Po roce 1948 
zbaven vojenské hodnosti majora a propuštěn z armády. 
Zemřel v roce 1973 v Pardubicích. Rehabilitován až
v květnu 1991 a v témže roce povýšen do hodnosti plukov-
níka in memoriam.  

Oldřich Kladivo

Vyznamenání udělené
ministrem obrany

Bohoslužby
o Vánocích 2016

24.12. Štědrý den Budislav v 16.00 hod. 
24.12. Štědrý den Mladočov v 23.00 hod. 
25.12. Hod Boží vánoční Mladočov v 8.30 hod.
25.12. Hod Boží vánoční Budislav v 10.30 hod.
26.12. sv. Štěpána Mladočov v 8.30 hod.

podrobný rozpis najdete na
http://www.farnostmladocov.cz/clanky/bohosluzby/

Termíny plesů v Poříčí

sobota 14. 1. 2017 – Myslivecký ples

neděle 15. 1. 2017 – Dětský karneval

pátek 17. 2. 2017 – Obecní ples

sobota 18. 2. 2017 – Dětský karneval

Obchod potravin a smíšeného zboží v Desné
děkuje za Vaši přízeň. Přejeme Vám do nového
roku 2017 mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody.  

Těšíme se na Vaši návštěvu

Otevírací doba v období vánočních svátků:

28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

1. 1.

7:30 - 13:00
7:30 - 13:00
7:30 - 13:00
7:30 - 10:00
ZAVŘENO

23. 12. 

27. 12.

24. 12.
25. 12.
26. 12.

7:30 - 15:00

7:30 - 13:00

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
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Zase od rybníka…

Již tradičně se lovil rybník u hornoújezdského fotbalo-
vého hřiště, o který pečují Flídrovi. Již po patnácté. To už je 
pěkná řádka let a zní to až neskutečně. 

Když se ohlédneme zpět, jak jsme začínali na zarostlém, 
tehdy moc neudržovaném břehu, byl jenom ,,babosed‘‘ 
zapůjčený ze ZD, aby se měli chlapi kde převléknout, kde 
usušit spoustu ponožek a promáčeného oblečení, na 
kamínkách hrnek s čajem s příchutí rumu, pár otlučených 
hrníčků a nic víc. Postupně se rybníček upravil, vyčistilo se 
dno od naplaveného bahna i obtoková strouha, od řeky se 
zpevnila a trochu navýšila hráz, aby případné povodně 
nepáchaly škody na rybníku, vybudovala se stavidla

a kádiště. To je jenom malý zlomek prací, které se musely 
provést, aby měl rybník dnešní podobu. 

Každý rok máme pro naše ,,lovčíky‘‘ i pro přátele
a fandy Petrova cechu připraveno bohaté občerstvení. Za 
příznivého počasí mohou posedět u roztopených ohňů
a pochutnávat si na pstruzích z grilu. Samozřejmě netrpí 
ani žízní. 

Letošní výlov se opět vydařil, a proto všem patří dík, ať 
už kamarádům v zeleném, nebo těm, kteří nás přijdou 
podpořit na břeh. Bez ochranné a pomocné ruky patrona 
všech rybářů sv. Petra by to asi nešlo.

Děkujeme, Flídrovi

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

a celorepublikové projekty a na režii sbírky. Více informací 
o tomto rozdělení najdete na našich webových stránkách 
www.dolniujezd.charita.cz. 

V letošním roce jsme z těchto peněz zakoupili nové 
zdravotní pomůcky - čtyřkolová chodítka, vaničku na 
mytí vlasů, pedálovou pomůcku pro rehabilitaci, gluko-
metr. Zdravotním sestřičkám byly pořízeny nové zdravot-
ní brašny do terénu.

Z vybrané částky půjde 40.000,- Kč, jak jste již byli 
informováni v rámci záměru, na odkup sociálního 
automobilu v příštím roce. Sociální automobil slouží již
5 let k zajišťování pečovatelské služby v našich obcích
a dosud jsme ho měli v pronájmu za 1,- Kč. Příští rok nás 
čeká jeho odkup, který bude financován z části ze sbírky 
z roku 2016 a 2017. Zbývající prostředky budou využity na 
hrazení provozních nákladů pečovatelské a ošetřovatel-
ské služby (nájemné, pojištění automobilů…) 

„Všude okolo nás dýchá vánoční čas
a my jsme tu s Tříkrálovou sbírkou zas.“

Přípravy na Vánoce jsou již v plném proudu, všichni 
myslíme na to, čím obdarujeme své blízké. Každý dárek 
přináší velikou radost nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, 
kdo dává. Chtějme myslet nejen na své nejbližší, ale i na 
další potřebné. 

Přispěním do pokladničky tříkrálovým koledníkům 
pomáháte nemocným a starým lidem, kterým díky Vám 
můžeme půjčit polohovací postel či jinou zdravotní 
pomůcku, můžeme je zavézt k lékaři, přinést jim nákup, 
pomoci jim s úklidem či hygienou. 

Tím, že nám otevřete své domovy, přinášíte radost také 
dětem, které Vás navštíví, zazpívají a přinesou požehnání, 
když symbolicky označí Váš domov písmeny K+M+B.

„Zdař vám Pán Bůh, milí páni, štěstí, zdraví, 
požehnání, všecko dobré ještě k tomu, ať přebývá

v tomto domu.“ (zdroj internet)

V rámci Tříkrálové sbírky 2016 se nám díky Vaší 
štědrosti a pomoci podařilo celkově vybrat částku 
226.709,- Kč, je to nejvyšší vykoledovaná částka v rámci 
této šestnáctileté tradice.

Naší Farní charitě se vrátilo 146.515,-Kč, což je 65% 
celkové částky, která je k dispozici organizátorovi sbírky. 
Zbývajících 35% jde na humanitární pomoc, celodiecézní

Využití Tříkrálové sbírky 2016

Tříkrálová sbírka 2017 se uskuteční
v sobotu 7. ledna 2017.

Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2017 je odkup 
sociálního automobilu, nákup kompenzačních pomůcek
a úhrada některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské 
služby.

Moc Vám děkujeme, že každoročně přijímáte a obdaro-
váváte tři krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují. 
Dále děkujeme dětem a vedoucím skupinek, že nám 
pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit.

Farní charita Dolní Újezd
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Nezapomínejte na drobné ptactvo

Čím krmit?

Základní surovinou pro přikrmování ptáků jsou 
jakákoliv semena: slunečnice, proso, konopí, mák, lněné 
semínko i řepka nebo třeba ovesné vločky. Nejdůležitější 
pro všechny zrnozobé ptáky je slunečnice, ta by měla 
tvořit základ krmné směsi, není ale nutné slunečnici 
čímkoli doplňovat a stačí ji předkládat samotnou. Druhá 
základní surovina je hovězí lůj. Prasečí sádlo není pro 
ptactvo vhodné a ptáci jej berou vcelku neradi a v nejvyšší 
nouzi, zato hovězí lůj je přiláká i z velké vzdálenosti 
naprosto spolehlivě. Výborná jsou i jablka, sušené jeřabiny 
a strouhaná mrkev. Další velmi vhodnou složkou krmení 
jsou ořechy, samozřejmě syrové a nesolené či ochucené. 
Naopak nevhodný je nejrůznější kuchyňský odpad, 
těstoviny, kořeněné potraviny a jakékoli zkažené nebo 
žluklé zbytky. Suché pečivo je v omezené míře sice možné 
použít, rozhodně je to lepší než pečivo čerstvé, přesto je 
nutné zdůraznit, že ani sušené pečivo pro přikrmování (a 
nejen ptáků) není vhodné, obsahuje hodně soli a dalších 
přísad. V této souvislosti je uváděn jako příklad králíček 
obecný, náš nejmenší pěvec, kterého dokáže zabít jediné 
pozřené zrnko soli právě vzhledem k jeho velikosti.

Jak krmit?

Asi každý zná klasické krmítko - ohraničenou desku se 
stříškou, které je v různých podobách vidět okolo lidských 
obydlí. Je to dobrý a osvědčený způsob přikrmování. 
Doporučuji krmítko umístit alespoň metr a půl nad zem, 
jako ochranu ptáků proti kočkám a kunám. Předkládání 
loje je možné jak v lojových koulích, zalitím do květináčů 
či např. šišek se směsí zrn a drcených ořechů. Sám kupuji 
mražený hovězí lůj u řezníka ve velkých kusech, které 
zavěšuji do smyčky na stromy v okolí krmítka, nebo 
kousky loje zamáčknu do hrubé kůry okolních stromů 
nebo do dutin a prasklin ve větvích a kmenech.

Kde krmit?

Nově umístěné krmítko má obvykle menší návštěvnost, 
zejména v lesních lokalitách. Chvíli trvá, než si to ptáci 
mezi sebou „řeknou“ a navíc lesy nejsou tak hustě ptáky 
osídleny, zejména v zimě. Jsou ale lokality, kdy během 
několika dnů je krmítko „okupováno“ desítkami jedinců. 
Následující a další zimu je ale situace jiná, ptáci jako by si 
pamatovali místo krmení a hned od počátku je na co se 
dívat. Nejvíce druhů ptáků se každoročně u krmítek ukáže 
hlavně v únoru a březnu, kdy se objeví zejména ty toulavé 
druhy.

Obvyklí návštěvníci krmítek

Sýkory jsou nejčastějšími a nejhojnějšími návštěvníky 
krmítek. Koňadry a modřinky jsou všude, babky je 
následují. V lesích a na jejich okrajích přilétají rychlí 
uhelníčci a parukářky. Velmi rád mám mlynaříky, jejich 
komando přilétá pravidelně po půlhodince v malém 
hejnku, už z dálky jsou slyšet, obsadí lůj a za pár minut 

zase letí dál. Jsou ze všech sýkor nejméně plašší, stane se, 
že při doplňování loje mi usedají na lůj v ruce a krmí se, jen 
chvílemi se mi s naprostou důvěrou zadívají do očí. 
Šoupálci jsou velmi nenápadní, ke krmítku létají přede-
vším na lůj, pravidelně sbírají kousíčky loje, které padají 
na zem ostatním žroutům. Brhlík střídá lůj a slunečnici, 
vůči ostatním ptákům si je vědom své převahy, vždy 
popadne několik semen slunečnice a ihned s nimi odlétá, 
semena si nacpe do štěrbin v kůře a pak teprve hoduje. 
Dlasci, hýlové, stehlíci, čížci, pěnkavy, jikavci, strnadi, 
vrabci polní, čečetky a další zrnojedi si loje samozřejmě 
nevšímají. Všichni vystačí s výživnou slunečnicí, ale sypu 
jim i pod krmítko na zem především obilný odpad, 
nejlepší je takový, který je plný nejrůznějších semen. 
Všechny druhy strakapoudů a žluny jsou doslova závislé 
na loji. Jakmile jej objeví, navštěvují krmítko mnohokrát 
denně. Kosi a kvíčaly mají nejraději jablka a sušené 
jeřabiny, nepohrdnou ale ani slunečnicí a dalšími semeny. 
Na jablka a jeřabiny může vzácně přiletět i brkoslav 
severní. Sojky jsou velmi opatrné, a mám na ně podezření, 
že jsou schopny krom dobrot na krmítku ulovit i některé
z jeho návštěvníků. Krmítko mohou navštívit i další druhy 
ptáků, jako je třeba střízlík nebo červenka, podle specific-
kého umístění krmítka jsou to i hrdličky, straky nebo 
kavky, pokud jsou a krmíme i na zemi, objeví se bažanti.  

Hasičská valná hromada

Dolnoújezdský „Hostinec u Koruny“ byl v pátek
2. prosince vybrán k setkání ročního bilancování hasičů
 z Desné.

Valnou hromadu zahájil starosta p. Dušan Flídr, poté 
byly přečteny jednotlivé zprávy z činnosti práce s dětmi
a mládeží, sportovní činnosti, hospodaření, prevence
a represe, úseku kulturního, údržby majetku a technické 
základny a revizní a kontrolní rady. Listování hasičskou 
kronikou opět připravil a přečetl p. Oldřich Kladivo. Byla 
předána ocenění za věrnost, kdy gratulace náleží p. Josefu 
Flídrovi za 50 let členství SDH Desná. V diskuzi vystoupil 
p. Josef  Jebousek a opětovně zazněla pochvala na činnost 
s dětmi a mládeží, která už po dlouhá léta k Desné patří
a oboustrannou dobrou spolupráci hasičů a obce. Po 
občerstvení následovala volná zábava.

 Anna Šimková

Převzato z časopisu myslivost 
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Podzim v TJ Horní Újezd

S nástupem nevlídného 
počasí se každoročně 
fotbalové soutěže ukládají 
k zimnímu spánku. My 
jsme v nich na podzim měli 
čtyři celky – mladší a starší 
p ř í p r a v k u  ( s p o l e č n á  
družstva s Morašicemi), 
dorost (společné družstvo 
s D o l n í m  Ú j e z d e m )
a muže. A jak si jednotlivé 
týmy vedly?

Mladší přípravka pod vedením Zdeňka Beneše ml., 
Zdeňka Beneše st., Jaroslava Chauna a Pavla Havlíka 
prožila podzim, kdy především sbírala zkušenosti. I tak se 
nám podařil vyhrát jeden turnaj – a zrovna domácí. Máme 
radost, že chodí i mladší děti, tj. děti, které ještě nehrají 
turnaje, ale poctivě trénují (tzv. fotbalová školička). 
Výsledkově se nad míru dařilo starší přípravce, kterou 
vedl František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďára st. Ze 
svých osmi turnajů jich šest vyhrála, jednou skončila 
druhá a jednou třetí. Tady se nám vyplácí koncepční práce 
v kategorii přípravek, která v mnoha jiných oddílech 
chybí. V říjnu se nám podařily uspořádat ukázkové 
tréninky přípravky pod vedením tzv. létajících trenérů, 
což jsou nejlepší mládežničtí trenéři Pardubického kraje. 
Bohužel nám citelně chybí družstvo žáků, kde by mohli 
naši nadějní fotbalisté dále hrát. Vrátit Horní Újezd na 
mapu žákovského fotbalu bude jeden z hlavních úkolů 
nového výboru, který bude zvolen na volební valné 
hromadě na začátku roku 2017. Poděkovat je potřeba 
Jiřímu Famfulíkovi, který vede přípravku v Morašicích.

Naše dorostenecké souklubí s Dolním Újezdem působí 
v krajském přeboru. Družstvo vede Jan Sigl, Petr Frank, 
Michal Vanat a Roman Chadima. V polovině soutěže se 
počet získaných bodů zastavil na čísle 28, což znamená
5. místo v tabulce. Na jaře tak družstvo bude usilovat
o umístění na bedně. Za zmínku stojí výkon nejlepšího 
střelce týmu Michala Kopeckého, který branky soupeřů 
zatížil 23 přesnými trefami.   

Podzimní část I.B třídy mužů pro náš tým znamenala 
především hodně starostí s málo početným kádrem. 
Skládání soupisky bylo mnohdy zapeklitým oříškem. Po 
polovině soutěže se podařilo nasbírat 15 bodů, pětkrát se 
vyhrálo, osmkrát jsme odcházeli ze hřiště s prázdnýma 
rukama. V tabulce jsme se umístili na 9. místě. Po podzim-
ní části skončila u týmu mužů trenérská dvojice Zdeněk 
Bednář – Jaroslav Lochman. Oběma trenérům děkujeme 
za mnohaleté působení u mužstva. Novým trenérem se 
měl stát Pavel Švec, který v minulosti působil například ve 
Svitavách, Litomyšli, Kamenné Horce či Čisté. Nesmírně 
aktivní člověk, se kterým byla radost spolupracovat. Když 
jsme měli naplánovanou téměř celou zimní přípravu, 
přišla mi od něj zdrcující zpráva o nově objevených 
zdravotních problémech a náhle jsme si všichni uvědomi-
li, že život není jen o fotbale. V době uzávěrky tohoto 
článku se nový trenér mužů stále hledal. Vrcholem zimní 
přípravy bude tradiční herní soustředění v Boskovicích, 
které se uskuteční v termínu 10. – 12. března 2017.   

Činnost naší tělovýchovné jednoty je v poslední době 
limitována především malým počtem lidí, kteří jsou 
ochotni ve svém volném čase zdarma něco dělat pro jiné. 
Alfou a omegou všeho je kouzelná formulka „nemám 
čas“, kterou v poslední době slýchám ze všech stran. Zbyla 
skupina statečných (z níž dvě desenské rodiny se tomu 
věnují bez nadsázky každý den), která si nějakým záhad-
ným způsobem trochu času dokáže udělat a díky tomu se 
tady přeci jenom na hřišti nebo v kulturáku občas něco 
děje. Kéž by se po valné hromadě něco změnilo…

Blíží se konec roku a já musím poděkovat:
- všem členům výboru, speciálně předsedovi 

Zdeňkovi Benešovi st. – je za vámi vidět kus práce
- všem trenérům – děláte to zadarmo ve svém volném 

čase a kolikrát za to neslyšíte ani „děkuji“, tak 
alespoň díky tímto způsobem

- všem hráčům – bez vás by to nemělo smysl
- všem sponzorům – bez peněz to nejde
- obecním úřadům Horní Újezd, Poříčí, Desná, 

Budislav – vážíme si zázemí, které pro nás obec 
Horní Újezd vybudovala, vážíme si toho, že může
me používat umělku v Poříčí, vážíme si vaší finanční 
podpory

- a všem ostatním, kterým není Tělovýchovná jednota 
Horní Újezd lhostejná

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem občanům 
Desné klidné prožití svátků vánočních a mnoho spokoje-
nosti do roku 2017. Těším se na další setkávání s vámi na 
akcích naší TJ.

Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd 

Zajímavosti ze života hasičů

Dne 12. 11. 2016 se konalo v Dolním Újezdu 
Shromáždění představitelů sborů okresu Svitavy. Na 
tomto slavnostním zasedání bylo předáno ocenění za třetí 
místo v hodnocení kronik v celorepublikové soutěži 
bratru Oldřichu Kladivovi. K tomuto ocenění blahopřeje 
celý sbor Desná a k blahopřání se připojuje též okrsek SH 
ČMS Dolní Újezd a děkujeme mu za jeho obětavou práci 
pro hasiče.

5. 11. 2016 se konalo krajské setkání ,,Zasloužilých 
hasičů‘‘ Pardubického kraje v Dolní Čermné. Z našeho 
okrsku se zúčastnili nositelé tohoto vyznamenání a to; 
Oldřich Kladivo, Ladislav Dvořák a Josef Flídr. Naši další 
zasloužilí hasiči se ze zdravotních důvodů nemohli 
zúčastnit. 

V tento den, tj. 5. 11. 2016 pořádalo SDH Desná v kultur-
ním domě v Poříčí vyhlášení výsledů Okresní ligy 
Svitavska v požárním sportu za velké účasti soutěžních 
kolektivů okresů Svitavy, Chrudim a Blansko. Tato akce 
byla velice zdařilá a dobře reprezentovala desenské 
hasiče.

Hana Flídrová, starostka okrsku Dolní Újezd
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Vánoční mlsání

Jablka s karamelem a šlehačkou

větší jablka 5 kusů
směs různých ořechů, rozinky 200 g
máslo 150 g
krystalový cukr 150 g
pomeranč 1 kus
citron (šťáva) 1 kus
ovesné vločky 1 hrst
med 3 lžíce
smetana na šlehání 1 kelímek
moučkový cukr na posypání 1 lžíce

Máslo rozpustíme v rendlíku, přidáme ořechy, med, 
ovesné vločky a uděláme náplň. Z jablek odřízneme vršky 
a vydlabeme jádřinec. Naplníme je směsí a dáme do 
zapékací misky. Asi do jedné třetiny doplníme vodou a při 
180 stupních pečeme doměkka. Na pánvičce rozpustíme 
cukr krystal. Když začne karamelizovat, přidáme šťávu
z citrusů a povaříme. Na talířcích jablka přelijeme karame-
lem, ozdobíme šlehačkou a servírujeme.

Dětský punč 

4 sáčky šípkového čaje
500 ml vody
500 ml pomerančového
džusu
1 pomeranč
1 jablko
hřebíček
celá skořice
4 lžíce tekutého medu

Sáčky s čajem přelijeme vroucí vodou. Přiklopíme
a necháme 10 minut stát. Pak sáčky vyjmeme, do čaje 
přilijeme džus, nakrájené jablko a pomeranč, skořici, 
hřebíček a povaříme.  Před podáváním vyndáme hřebíček 
i skořici a osladíme medem.

Vánoční punč pro dospělé

130 ml rumu
500 ml vody
500 ml bílého vína
140 g cukru krupice
1 pomeranč
4 hřebíčky
1 badyán
1 citrón
2 celé skořice

Vymačkáme šťávu z citronu a pomeranče. V hrnci 
smícháme vodu s cukrem a přidáme vymačkanou šťávu
z citrusových plodů a přivedeme k varu. Poté do připrave-
né směsi přilijeme víno a rum a přidáme koření.  
Přivedeme až k bodu varu. Sklenici s punčem ozdobíme 
plátkem citrónu a pomeranče.

Listování hasičskou kronikou

Náš sbor v příštím roce oslaví již 80. výročí založení, ale 
přesto je stále jedním z nejmladších sborů v bývalém 
litomyšlském okrese. Ve vedení sboru se vystřídalo 
několik generací. Jistě stojí za připomenutí, že na zakoupe-
ní první stříkačky, příslušné výzbroje a následně na stavbu 
hasičské zbrojnice byly pořádány sbírky a na vzatý úvěr na 
stavbu bylo nutné podepsat ručení majetkem členů sboru, 
což jistě nebylo jednoduché. Rovněž při stavbě bylo třeba 
mnoho bezplatných brigád a to jak ručních, tak i s potahy. 
Tak tomu bylo i při dalších opravách zbrojnice a i při 
zajištění provozuschopnosti techniky.

  Již tradičně při výročních zasedáních sboru otevíráme 
hasičskou kroniku a stručně si připomínáme události 
desetiletých výročí vždy proti času.

- Poslední lednovou sobotu na sále hostince Pod hájem 
se konal tradiční hasičský ples. Druhý den, tj. v neděli 
odpoledne dětský karneval.

- Koncem května soutěž mladých hasičů v Čisté. 
V chladném a deštivém počasí nakonec mladší žáci
2. místo a starší žáci 5. místo. Nově postavené družstvo 
dorostu 6. místo.

- Podzimní kolo hry Plamen se konalo na Smolinské 
přehradě u Jevíčka s výsledky slabšími. Přesto starší žáci 
pěkné 9. místo z 35 družstev.

- Družstvo mužů po vítězství v okrsku jelo na okresní 
kolo 25. 6. v Litomyšli. Muži A se umístili na 2. místě za 
Širokým Dolem. Družstvo muži B doplněné o dorostence 
v požárním útoku na 6. místě. Družstvo žen v okresní 
soutěži na 2. místě za Kamencem.

- Krajské kolo 19. 8. v Jablonném nad Orlicí. Muži i ženy 
3. místo. V jednotlivcích Jana Flídrová na 2. místě.

- Jedním z nejlepších závodů Okresní ligy Svitavska byl 
závod O pohár starostky obce Desná. Soutěže se zúčastni-
lo 12 družstev mužů, 5 družstev žen a 3 družstva veteránů. 
Výsledek: muži A 2. místo, muži B 7. místo a ženy obsadily 
3. místo. Tuto soutěž navštívil v rámci předvolební 
kampaně do Senátu místopředseda vlády ČR pro ekono-
miku Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

- Další závody Okresní ligy, kde se naše družstva 
účastnila: Široký Důl, Lubná, Bohuňov, Rozhrání
a Kamenec se slušným umístěním.

- Závody jednotlivců Český pohár – Moravský Beroun, 
Solnice, Borovany. Vcelku s velmi dobrým umístěním se 
závodů účastnili: Jana Flídrová, Zuzana Šimková, Pavel 
Šimek, Dušan Flídr, Jaroslav Šimek, Lukáš a David Flach.

- Zuzka Šimková v Krajském kole dorostu ve Vysokém 
Mýtě vybojovala vítězství a stala se přebornicí 
Pardubického kraje.

- Poprvé v historii našeho státu se konaly volby do 
druhé komory Parlamentu ČR – Senátu.

- Účast při zásahu u požáru v Jarošově, kde vyhořela 
kolna s uskladněnou slámou ve středisku ZD.

- 18. 5. - okrsková soutěž ve Vidlaté Seči. Družstvo mužů 
A 1. místo, ale do okresního kola se pro malý zájem 
družstvo nepodařilo sestavit a tak postoupilo družstvo 
z Vidlaté Seče. Družstvo žen v okrsku 2. místo, ani ony na 
okresní soutěži nebyly.

Rok 2006 tj. před 10 lety

Rok 1996 tj. před 20 lety
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- Nejvíce se soutěží účastnila naše mládež pod vedením 
Jany Kabrhelové a Anny Šimkové.

- V dubnu proběhlo vyhodnocení soutěže O nejlepší 
výtvarné dílo s hasičskou tématikou. Naše děti získaly
2. a 5. místo v okrese Svitavy.

- 31. května a 1. června první kolo hry Plamen. Mladší 
žáci 10. a starší 8. místo. Po návratu domů čekalo na děti 
opečené sele na točně.

- V červnu se o víkendu uskutečnil pobyt dětí v rekrea-
čním zařízení v Mladočově.

- Účast na závodu požárnické všestrannosti v Březové.
- Poslední akcí dětí byla předvánoční besídka spojená 

s vánoční nadílkou pod stromečkem.
- Sbor dosáhl v tomto roce historického rekordu překro-

čení hranice 100 členů.
- Dne 6. prosince se uskutečnil společně s firmou Limes 

Litomyšl zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi
a návštěva vinného sklípku v Čejkovicích u Hodonína.

- 13. srpna Litomyšl navštívil španělský král Carlos I. 
s chotí Sofií. V době prohlídky zámku došlo k průtrži 
mračen a jejich odjezd musel být o 2 hodiny odložen.

- 20. 2. uskutečněna beseda s občany za účelem školení 
s filmem o protipožární ochraně. 

- Práce s mládeží je již tradičně na dobré úrovni. 
V Desenském poháru umístění na 1. a 3. místě. 
V oblastním kole hry Plamen 1., 2. a 8. místo. V další 
soutěži hry Plamen v Mladějově 1. a 2. místo.

- I v soutěži dospělých bylo dosaženo vynikajících 
umístění. Soutěž požárních družstev v rámci JZD – muži
i ženy 1. místo.

- V okresní soutěži družstev ze zemědělských závodů 
v Chotovících muži 1. místo, ženy 5. místo. V roce 1984
a 1985 ženy z Desné v této soutěži na 1. místě.

- Družstvo mužů z Desné v této okresní soutěži v letech 
1979 – 1989 tj. 11 let umístění vždy na 1. místě. V roce 1988 
se uskutečnila krajská soutěž v Humburkách, kde skončili 
na 1. místě. V celonárodní soutěži též v Humburkách
7.- 8. července 1988 skončili na 3. místě. Od roku 1986 v této 
soutěži v kategorii žen vítězilo družstvo žen ze Sebranic, 
které následně v roce 1988 vyhrálo i celonárodní soutěž.

- Již druhým rokem byl uspořádán vícedenní pobyt 
mladých požárníků v rekreačním zařízení v Martinicích.

- 12. srpna již podruhé v krátké době došlo k povodni 
v Litomyšli a zaplavení litomyšlského náměstí.

- V neděli 4. ledna byla prudká bouře s vichřicí. Bylo 
vyvráceno a polámáno mnoho stromů, které na mnoha 
místech přetrhaly elektrické vedení a přerušily dodávku 
elektřiny.

- Na veřejné schůzi 16. února bylo usneseno připojení 
obce Desná k Dolnímu Újezdu. Rovněž tak učinil i Horní 
Újezd a později i Poříčí.

- 30. srpna se konala kolaudace místní Mateřské školky
a 1. září zahájen provoz. Se stavbou bylo započato v říjnu 
1973 a naší členové na stavbě odpracovali přes 5 tisíc 
brigádnických hodin.

- Na jaře byl uveden do provozu drůbežářský podnik 
Xaverov.

- V obci ustaven Občanský výbor, předsedou zvolen 
Vojtěch Lipavský.

Rok 1986 tj. před 30 lety

Rok 1976 tj. před 40 lety

Rok 1966 tj. před 50 lety

Rok 1956 tj. před 60 lety

Rok 1946 tj. před 70 lety

Rok 1916 tj. před 100 lety

Rok 1866 tj. před 150 lety

- Členové sboru se podíleli na stavbě chodníků.
- Schváleno, že požární cvičení se budou konat každý 

měsíc.
- Přijetí několika nových mladých členů.

- Na schůzi 12. 2. byl zvolen František Drahoš velitelem 
a Josef Lipavský č. 1 předsedou. Volba však nebyla 
schválena MNV a tím byla neplatná.

- Následně za přítomnosti okresních funkcionářů
p. Pavláta a Vlásty bylo dojednáno, že funkci velitele bude 
do dalších voleb vykonávat Josef Plch.

- Výroční schůze 15. 5., která se konala jako veřejná a za 
přítomnosti okresních funkcionářů p. Wildra a Vlásty, kde 
bylo přítomno 18 členů a 15 dalších občanů. Při volbách 
byl zvolen předsedou František Nádvorník č. 11 a velite-
lem Josef Plch, což nebylo stejně na dlouho. Začátkem 
dalšího roku se volby opakovaly a předsedou zvolen Josef 
Flídr a místopředsedou a velitelem František Nádvorník
č. 11. Pak se to na delší dobu uklidnilo.

-  V obci založeno JZD.  Jako celoobecní až v roce 1959

- 6. srpna vypukl požár ve stodole Františka 
Nádvorníka č. 11, která již byla plná svezeného obilí z pole. 
Místní hasičský sbor účinně zasáhl, takže se požár nerozší-
řil na další budovy, voda čerpána z okolních vodáren. Na 
pomoc přijeli i hasiči z Horního Újezdu.

- 2. února vznikl požár v čp. 59 – Kroulík Karel
 (vzpomínka mimo kroniku)

- Krvavé střetnutí pruské a rakouské armády u Hradce 
Králové. K dosti nebezpečné události došlo v červenci
i v Desné. Při vymáhání rekvizice pruští vojáci požadovali 
oves, chléb i maso. Často i více než měli. Následně došlo 
nešťastnou náhodou neb vlastně šťastnou k zastřelení 
koně a ne místního občana. Diplomatickou schopností 
starosty obce došlo k urovnání na vojenském velitelství.

Výstava historických i současných betlémů
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

27. 11. 2016 - 1. 1. 2017, Pá: 14:00 - 18:00,
So a Ne: 10:00 - 18:00, od 26. 12. denně 10:00 - 18:00

Tradiční výstava betlémů vyrobených z lipového dřeva, 
papíru, kukuřičného šustí a keramiky.

Půlnoční vánoční bohoslužba
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

24. 12. 2016, 24:00

Dětský silvestrovský ohňostroj
Smetanovo náměstí 31. 12. 2016, 18:00,

u sochy B. Smetany
S novoročním přípitkem a čočkovou polévkou.

Silvestrovské odpolední čaje
Lidový dům, 30. 12. 2016, 14:00 - 20:00

Hraje Duo Mix Libchavy.

Kam vyrazit o Vánocích?

Z kroniky vypsal Oldřich Kladivo
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Vánoční příběh pro malé čtenáře
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Sezóna 2016

Vážení přátelé, dovolte mi pár vět k uplynulé 
sezóně 2016 dospělých týmů.

Nejprve postupové soutěže.
Okrskové kolo se opět konalo, doufám na pár let 

naposledy, na Desné. Naše týmy bez zaváhání postoupily 
na okresní kolo do Kamence u Poličky, které se konalo 
v neděli 26. června.  Z mého pohledu nejnapínavější
a nejúspěšnější soutěž posledních let. Počítání časů, 
počítání pořadí, nekonečné čekání na výsledky ostatních 
týmů, vzrušující průběh do poslední disciplíny doprová-
zené dobrou náladou a partou nezažijete každý den. 
Zatímco naše ženy postoupily na krajské kolo z prvního 
místa, muži z druhého, ale o to větší byla radost z postou-
pení, protože se muži probojovali na krajské kolo po pěti 
letech! Oslavu tohoto postupu nezapomene mnoho 
z nás… Krajské kolo se konalo 30. července v Pardubicích. 
Zatímco naše ženy vybojovaly třetí místo, naši muži místo 
páté. Výsledky pěkné, nicméně ne úplně vypovídající. 
Bohužel, díky laciným chybám, to dopadlo, tak jak 
dopadlo. Bohužel, zatímco muži s věkovým průměrem 
okolo 30let závodí často na hranici svých možností, naše 
ženy většinu své energie věnují pouze útokům v okresní 
lize Svitavska. Škoda. Zde bych rád vyzvedl proaktivní 
činnost Dušana Flídra, který se ujal vedení přípravy 
našich mužů na tyto soutěže.

Okresní liga Svitavska
Naše týmy mužů A a B s týmem žen objely 11 závodů 

okresní ligy, které pořádali sbory Široký Důl, Telecí, Lub-
ná, Hartmanice, Velké Opatovice, Oldřiš, Kamenec, 
Desná, Nedvězí, Perálec, Květná. Tým B, složený spíše ze 
směnových a sezónních pracantů, objel pouze 6 závodů. 
Celkové umístění 19. místo. Tým A se sice zúčastnil všech 
soutěží, bohužel, celkové 10. místo určitě není takové, jaké 
bychom si představovali. I když byl plán na začátku 
sezóny jiný, všech závodů se zúčastnil pouze strojník
a béčkař. Dále pak seznamování s vyšším výkonem 
mašiny na začátku sezóny, letní bídná docházka a pak
i několikatýdenní výpadek tréninku udělalo své. To našim 

Martin Lipavský

ženám se dařilo mnohem lépe. Skvěle rozběhnutou 
sezónu s bodovou výhodou na špičce tabulky zastavily 
neplatné pokusy v Kamenci a Desné. Poté pouze jediný 
platný pokus v Nedvězím už nestačil a holky skončily 
druhé za děvčaty z Nedvězí. Zde bych rád vypíchl 
rekordní čas 17:44 v Oldříši. Druhé místo krásné a pokud 
bude tréninková morálka lepší a holky půjdou na start 
s čistou hlavou a bez zbytečných nervů,  budeme příští rok 
oslavovat  vítězství v okresní lize.

Český pohár Rebel
Ze seriálu soutěží ve 100m s překážkami se zúčastnilo 

pár našich závodníků pouze večerních stovek v Kamenci, 
takže do celkového hodnocení nijak zásadně nezasáhli. 
Ale všech šesti závodů se zúčastnil Lukáš Flach. Rozhodně 
si zaslouží obdiv, protože se v celkovém hodnocení umístil 
na třetím místě. Rovněž stojí za zmínku Lukášovo osmé 
místo v celkovém hodnocení dvojboje (výstup na věž a 100 
m s překážkami) profesionálů hasičských záchranných 
sborů
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Roční abeceda činnosti dětí a mládeže SDH Desná 

Milí čtenáři, ráda bych se s Vámi i letos podělila
o trošku z činnosti SDH Desná, jehož členy jsou i děti

z Poříčí a Horního Újezdu.

A Aktivita. Také během letošního roku jsme byli 
velmi aktivní v naší činnosti.

B Bruslení. Jako vloni, tak i letos, pořádáme bruslení 
nejen pro děti, ale pro všechny členy, a to  28. 12. od 10.00     
do 11.30 hodin.

C Cílevědomost. Snažíme se děti motivovat k co 
nejlepším výkonům, ale zároveň je povzbudit, když se 
náhodou něco nepodaří.  Kdo zná děti, ví, jak moc vše na 
soutěžích prožívají. 

D Dotace. Bez nich by to nešlo. Letos jsme měli 
v tomto ohledu poměrně úspěšný rok, podařilo se nám 
získat dotace na činnost z MŠMT, Pardubického kraje
a OSH, dále pak dotace na náš tábor.

E Energie. Práce s dětmi a mládeží nás všechny stojí 
mnoho času a energie, a to nejen při trénincích, ale také při 
přípravě podkladů na soutěže, tábor a všechny aktivity. 
Děti nám to ale vracejí stejnou měrou, nabíjejí nás spous-
tou pozitivní energie.

F Fakt dobrá parta. K tomu není co dodat :-).
G Gravitace. Působí i na nás, proto jsme se ani letos 

nevyhnuli několika zraněním.
H Horní Újezd. Do Kulturního domu v Horním 

Újezdě jsme byli letos nuceni přesunout náš dětský 
karneval i ples. Myslím si, že to byla změna k lepšímu ve 
všech ohledech. Náš karneval se opět může pyšnit hojnou 
účastí. Pro letošní rok jsme vybrali téma Cirkus a myslím, 
že se celá akce moc vydařila.

I Inovace. Magické slovo používané snad všude… 
I my obnovujeme zastaralý „vejchyst“ a pořizujeme nové 
vybavení (např. dětské helmy, rozdělovač a sací koš).

J Ještě je co zlepšovat.  Jak na straně nás vedoucích, 
tak na straně dětí.  A je to dobře, dokud je co zlepšovat, je 
vidět, že se něco děje a že na sobě pracujeme.

K Krajské kolo hry Plamen. Po několika letech se 
podařilo našemu družstvu starších žáků opět probojovat 
na kraj. Letos se konal 11. 6. ve Skutči. Náš tým starších se 
zde umístil na 11. místě. Pro většinu členů týmu to byla 
premiéra a určitě cenná zkušenost pro příště.

L Letní pobyt. O letních prázdninách pravidelně 
pořádáme minitábor pro děti a mládež. Letos jsme opět 
tábořili v našem oblíbeném areálu v Borovnici. Téma 
tábora bylo Z pohádky do pohádky, ale program se velmi 
přizpůsobil aktuální situaci a přáním dětí, kterých s námi 
jelo přesně 26. Letošní tábor byl hodnocen dětmi i vedoucí-
mi jako doposud nejvydařenější.

M Makáme! Nejen při trénincích, pro zlepšení 
našich výkonů, ale snažíme se i pro sbor při brigádách jako 
je sběr kamení a jedování myší.

N Novinky. Hlavní novinkou jsou dva noví trenéři 
našich dětí a to Verča Renzová pro starší a Pepa Plch pro 
mladší. Novinky o naší činnosti můžete najít na webových 
stránkách SDH Desná, na facebooku nebo na nástěnce
u hasičárny. 

O Okres Plamen. Okres se letos konal v krásném 
areálu vojenské školy, jako tradičně poslední víkend
v květnu. Bohužel některá organizační opatření vyvolala 
mnoho kontroverzních názorů. Soutěže se účastnilo 
družstvo starších žáků a dokonce dvě družstva mladších 
žáků.  Mladší „áčko“ mělo zlaté ambice, bohužel, po 
nepovedené štafetě obsadili nepopulární 4. místo. Pro tým 
„B“ složený z malých dětiček to bylo hlavně sbírání 
zkušeností, přesto obsadili pěkné 21. místo. Družstvo 
starších doslova vybojovalo bronzové medaile a tím
i postup na kraj.

P Pohárovky. Letos jsme se zúčastnili pohárových 
soutěží v Přívratu, Poličce a Kamenci. Závodů v Poličce 
jsme se účastnili dokonce se třemi družstvy mladších 
žáků. Nejlépe, na 15. místě, se umístilo družstvo „B“. Starší 
se účastnili pouze závodu jednotlivců (nejlepší Žanďa 
Renzová – 8. místo). V jednotlivcích mezi mladšími 
zabodovala Terezka Faltysová, která obsadila 4. místo. Za 
zmínku stojí i soutěž dráčka Doda pro nejmenší, kde získal 
Pepča Rosypal stříbrnou medaili. 

R Rocksprosťáci. Naše nová „kapela“, která vznikla 
spontánně na táboře v Borovnici a určitě by si zasloužila 
ještě další vystoupení, např. na plese.

S Stále nás přibývá. Za letošek přibyly 3 děti a už je 
nás celkem 33.

T Trénují i dorostenky a dorostenci. Dorostenky 
mají po dlouhé době zase družstvo a na okrese v Jevíčku se 
umístily na pěkném 3. místě. Martin Kusý, který závodil 
za starší jednotlivce také vybojoval bronzovou medaili
a postup do krajského kola. 

U Úprava mašiny.  Velmi bychom ji uvítali.
V Vývoj.  Snažíme se jít kupředu v přístupu k dětem 

i disciplínám a vymýšlet nové způsoby trénování
a provádění disciplín.

Z Závěrem… bych chtěla poděkovat všem, kteří 
s námi trénují a jakkoli nám pomáhají. Samozřejmě 
nesmím zapomenout poděkovat starostovi sboru
a výkonnému výboru, starostům obcí Desná, Poříčí
a Horní Újezd za podporu naší činnosti. 

Věra Rosypalová

Chtěla bych všem popřát
klidný zbytek tohoto roku a vydařený

start roku 2017.
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