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Obec Desná a SDH Desná Vás srdečně zvou
na VI. sraz rodáků, občanů a přátel Desné a zároveň
na 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Desné v sobotu 1. července 2017
Přiblížil se další sjezd rodáků, s radostí očekávaná
chvíle setkávání a návratů. Kdo jsme tady usedlí, asi
nevnímáme tak silně pomalé změny v každodenním
rytmu života. Ale když přijedeme za pět, deset, dvacet let,
překvapí nás, kolik za tu dobu vyrostlo po celé vsi nových
domků, kolik domů je jaksi jiných než kdysi. Vše září
čistotou a upraveností. Veřejná prostranství a parčíky,
hřiště, kaple, škola – pardon obecní úřad, obchod, hasičská
zbrojnice, čekárny i zatáčka sama doslova rozkvetly do
krásy a ztratily svoji starou šeď. I lidé se mění, z kluků jsou
chlapi, z děvčat slečny. Ale taky – že ti kdysi mladí páni
a mladé paní už neběhají tak svižně, kolik lidí už nepotkáme, už zde nejsou. To přináší i odnáší čas.
Mnozí z našich občanů již projezdili profesně i rekreačně veliký kus světa a dostali se do míst bohatých i chudých, krásných i zanedbaných, do míst s překrásnou
přírodou i do pustin. Studovali a pracovali mezi lidmi
nejrůznějších životních příběhů, příběhů někdy, že
bychom je i záviděli. Je však ve světě mnoho jiných,

bolavých příběhů a jsme rádi, že je u nás klid a mír. Mnoho
nám z těchto míst dávají poznat i sdělovací prostředky,
internetem můžeme „vlézt” kam si vzpomeneme, až do
kuchyně a soukromí lidí na druhém konci světa. A přece je
nám dobře, když se sejdeme čas od času doma mezi svými.
Rádi vyslechneme kdo a kde byl, co prožil, co dokázal.
Můžeme si sdělit, jak děti rostou a co je potkalo, jaké máme
plány, co bychom ještě rádi … Proto se přece scházíme.
Přeji Vám všem, aby tento sjezd lidí „druhu Deseňák“
byl jak dnem příjemného setkání, tak taky dnem a příležitostí k děkování za dobu pohody pro vlast i obec, za 72 let
v míru a svobodě národa, za 27 let svobody ducha. Jsou to
velké dary, na které bychom neměli zapomínat.
Aby sjezd všech lidí majících něco společného s naší obcí
nebyl jen otáčením se do minulosti, ale byl jedním
z dlouhé řady nových začátků, protože dobrou budoucnost tvoříme přimknutím se k dobrému ideálu. Dobrý
ideál je třeba velmi pečlivě chránit.
Stanislav Tomšíček

Oheň dobrý sluha, ale zlý pán
80. výročí založení SDH Desná
Oheň byl jedním ze základních potřeb lidské společnosti. Sloužil k přípravě pokrmů, byl zdrojem tepla a světla,
ochranou před divokou zvěří. Avšak člověk se nenaučil
oheň úplně zvládat a utíká mu někdy mimo jeho kontrolu.
Oheň se v těchto případech stává živlem, který ničí veliké
hodnoty, ale ohrožuje i zdraví a životy. K hašení a zdolávání ohně bylo a je stále používáno hlavně vody. I ta se někdy
stává živlem, který pustoší lidské snahy, majetky i krajinu
a často si bere i daň nejvyšší tj. lidské životy. Člověk
poznal, že proti těmto živlům je sám často bezmocný. Boj
člověka proti požárům se prolíná celými dějinami.
V minulosti vznikaly požáry snadno. Používání otevřeného ohně jako zdroje světla, hořlavého stavebního materiálu a z velké části i neopatrnost byly jejich příčinou.
I způsob hašení se dříve a dnes lišil. Zatímco v dnešní době
věnujeme velké úsilí hořícímu objektu, v minulosti byly
chráněny především sousední budovy a ty hořící se

nechaly dohořet. Časté a velké požáry ve městech a na
venkově vedly k tomu, že se představitelé obcí snažili
vydávat směrnice, jak požárům předcházet a jak postupovat při hašení. Nařízení přibývalo, ale požárů neubývalo.
V obcích a městech, které neměly peníze, aby si udržovaly
placené hasičské sbory, docházelo ke sdružování dobrovolných nadšenců, kteří pod vlivem humanistických
ideálů ustavovali první dobrovolné hasičské spolky.
Z důvodu nedostatku vody k hašení byly zřizovány
téměř u každého statku za humny louže (jednoduché
a nekryté nádrže pro vodu). Tyto louže byly nařízeny
Požárním řádem císaře Josefa II. Většina je již zrušena
a nahrazena tzv. vodárnami, jež jsou umístěny přímo
u stavení, jsou kryté a svádí se do nich voda ze střech
žlábky. Hasičů nebylo. První dobrovolný hasičský sbor na
Litomyšlsku byl ustaven v Litomyšli roku 1872 a poté byly
zakládány sbory i na venkově. Vývoj nastal i v hasičské
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Soutěž při příležitosti
Dne dětí mikroregionu Desinka
2. 6. 2017 na Desné
Desná přivítala na hřišti vybraná družstva dětí obcí mikroregionu Desinka při tradičním setkání a soutěžích, které se uskutečnily
za krásného počasí a probíhaly na jednotlivých stanovištích
v obci. Věra Rosypalová vytvořila skvělý scénář soutěže s názvem
„Rok na vsi”, který měl velký úspěch u dětí i dospělých, kteří
doprovázeli jednotlivá družstva. Rozhodčí na všech stanovištích
byli k tomu i stylově přistrojeni, zkrátka velká legrace. Došlo ale
i na vědomostní soutěže a tam děti ukázaly velké znalosti. Naše
děti z prvního stupně skončily v první polovině soutěžního pole na
krásném šestém místě. Korunou všeho bylo VÍTĚZSTVÍ našich
starších dětí! Děkujeme jim za to. Obrazovou dokumentaci vytvořil
jako obvykle Oldřich Kladivo.

Děkuji všem, kteří ochotně pomáhali
s touto velmi vydařenou akcí.

Josef Jebousek

Mladší:
1. Vidlatá Seč
2. Lubná
3. Osík
4. Poříčí
5. Sebranice
6. Desná
7. Morašice

VÝSLEDKY

technice. První vozové stříkačky (vahadlové) na
Litomyšlsku pořizovány po roce 1825, pro
několik obcí vždy jedna. Poněvadž tyto stříkačky
neměly čerpadel, byla do nich voda dovážena
lejtami nebo za pomoci různých nádob ručně.
Roku 1825 bylo vydáno nařízení „Pořádek při
hašení ohně pro panství Litomyšl”, podle něhož
panství rozděleno mimo Litomyšle, na pět
obvodů a to: Litomyšl, Opatov, Karle, Janov, Dolní
Újezd a Cerekvice. S určením sousedních obcí,
kde musí pomoci. V každém obvodu byla
pojízdná stříkačka a zaručeny dva páry koní. Dále
háky, žebříky, sudy, konve a košíky pro vodu.
Sousední obvody si měly vypomáhat, avšak do
Litomyšle měly přijeti stříkačky ze všech obvodů
i s lejtami a žebříky. V noci při požáru měl být
vynesen z každého stavení přede dveře žebřík
a na stavení zavěšena rozžatá lucerna. Všichni
obyvatelé obcí v okruhu dvou hodin cesty byli
povinni účasti a pomoci při požáru.
K velkému požáru na Desné došlo 2. září 1911.
Vznikl v č. p. 17. Bylo po žních, všechna úroda
svezena ve stodolách. Požár přešel vedle na
č. p. 90 a odtud podporován větrem se šířil dále.
Stodoly byly dřevěné, pokryté došky a postavené
blízko sebe. K tomu bylo ještě velké sucho
a v době vzniku požáru většina lidí pracovala na
polích. Celkem vyhořelo 6 stodol a 3 zemědělské
usedlosti. K požáru se sjelo z okolí 17 hasičských
sborů, ale nedostatek vody a velká vzdálenost
možného vodního zdroje hašení velice ztěžovalo.
Voda se čerpala z řeky od Chadimova mlýna a již
tehdy bylo použito dálkové dopravy vody. Byly
napojeny 3 stroje po určitých vzdálenostech za
sebou, aby byl překonán výškový rozdíl i dosti
velká vzdálenost. Všechny stroje byly ještě ruční,
což vyžadovalo mnoho lidí pro pumpování a na
vystřídání. Požár se rychle šířil a hořící oharky
vítr nesl daleko do polí a až na Václavkách našli
opálené uzly z došků.
„Požární řád politické obce Desné” zpracován
a schválen obecním zastupitelstvem v roce 1934.
Řád určoval pravidelné čistění komínů, zákaz
kouření na nebezpečných místech, povinnost
občanů pomoci při požárech, způsob vyhlašování
poplachů, povinnost poskytnutí vodního zdroje –
vodárny a několik dalších bodů, které bylo nutné
dodržovat při vypuknutí požáru. Rovněž byly již
konány preventivní požární prohlídky domů.
Dobrovolný sbor hasičů v Desné byl založen až
v roce 1937. Je jedním z nejmladších sborů na
Litomyšlsku, ale i tak je to již 80 let. Jako asi
v každé obci byly se založením sboru určité
potíže, neboť se jednalo o neplacené dobrovolné
povinnosti a zvláště zpočátku často i s nutností
finančního přispění. Motorová stříkačka DS 12
zakoupena od firmy Stratílek Vysoké Mýto v roce
1938. Byla předvedena v Desné samotným panem
továrníkem. Hasičská zbrojnice postavena v roce
1941.
Oldřich Kladivo – kronikář SDH
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Starší:
8. Široký důl
9. Dolní Újezd
10. Makov
11. Budislav
12. Horní Újezd
13. Chotěnov

1. Desná
2. Morašice
3. Lubná
4. Budislav
5. Sebranice
6. Chotěnov
7. Homí Újezd

8. Poříčí
9. Osík
10. Makov
11. Vidlatá Seč
12. Dolní Újezd
13. Široký důl

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 29. 3. 2017

O dění v obci
Jak jste si určitě všimli, v obci pracují již čtyři lidé. Jedna
žena a dva muži za podpory úřadu práce a místostarosta
obce pan Jaroslav Kladivo je řádným zaměstnancem obce.
Pracují na údržbě a opravách majetku obce. Pokud má
někdo k tomuto připomínky, ať se obrátí přímo na Obecní
úřad. Pracovníci vybudovali sociální zařízení na hřišti,
které ještě před dokončením sloužilo při soutěži dětí
mikroregionu Desinka a bude využito hlavně při srazu
rodáků.
Velkou akcí je výměna vodovodního řadu od šachty
u hasičárny až ke Dvořákům. Technicky složitá práce , ale
už dnes 10. 6. jsou protaženy všechny úseky novým
plastovým potrubím. Ocelové roury jsou uvnitř dosti
potaženy usazeninami.
Dále se snažíme odstranit nebezpečí účinků vysokého
napětí na hřišti – je podepsána smlouva s ČEZ.
Pokračují přípravné práce k akci komunikace na
záhumení.
Pozvánky na setkání rodáků budou rozneseny do
Vašich domácností a jak je na nich napsáno, zveme i přátele
obce i Vaše, nejen rodáky a občany. Deseňáček vyjde zase
koncem měsíce června i s příslušnými tématy.
Josef Jebousek

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočet obce na rok 2017
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola
Desná na rok 2017
- poskytnutí dotace ve výši 72 000 Kč z rozpočtu obce
p. Kateřině Mlejnkové, bytem Zrnětín 38, na provoz
místní prodejny a smlouvu o poskytnutí individuální
dotace na rok 2017
- poskytnutí finančního daru TJ Horní Újezd ve výši
15 000 Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru- poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení
Dolní Újezd ve výši 8 000 Kč a smlouvu o poskytnutí
finančního daru
- poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů
Litomyšl ve výši 2000 Kč a smlouvu o poskytnutí
finančního daru
- poskytnutí finančního daru SDH Desná ve výši
20 000 Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru Charitě Dolní Újezd ve
výši 10 000 Kč smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru Salvii Svitavy ve výši
6 000 Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- prodej obecního pozemku p. č. 33 ostatní plocha
o výměře 933 m2 manželům Haně a Lukášovi
Kysilkovým, bytem Desná 101, za 20 Kč/m2 a kupní
smlouvu
- prodej obecních pozemků dle geometrického plánu
č. 219-156/2016 p. č. 656/1a, p. č. 656/1b a p. č. 71
o celkové výměře 530 m2 Pavlu Šimkovi, bytem Desná
a Petře Šauerové, bytem Litomyšl za 20 Kč/m2
a kupní smlouvu
- zahájení kroku k ukončení dobrovolného svazku obcí
skupinového plynovodu Proseč a pověřuje starostu,
aby hlasoval o ukončení
- veřejnoprávní smlouvu s městem Litomyšl na přenesenou působnost dle silničního zákona

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Dagmara Rubková
50 let
Dana Benešová
50 let
Lubomír Jareš
50 let
Jaroslav Kladivo
55 let
Věra Pavlišová
60 let
Stanislav Pavliš
65 let
Josef Jebousek
70 let
Jaroslav Kopecký
75 let
Věra Capoušková
80 let
Vlastimil Kusý
82 let
Marie Voříšková
88 let

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

Narození

Zastupitelstvo obce Desná neschvaluje:
- poskytnutí finančního daru městu Litomyšl
Metin Celik

Usnesení zastupitelstva obce Desná
ze dne 17. 5 . 2017

Úmrtí
Eva Flégrová

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- převedení hospodářského výsledku Mateřské školy
Desná za rok 2016 ve výši 2 597,33 Kč do rezervního
fondu
- závěrečný účet obce Desná za rok 2016, včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření obce Desná za rok 2016,
bez výhrad
- účetní závěrku obce Desná za rok 2016
- účetní závěrku Mateřské školy Desná za rok 2016
- stanovy DSO Vodovody Poličsko
- poskytnutí finančního daru městu Litomyšl ve výši
23 000,- Kč a darovací smlouvu

JÓGA NA DESNÉ
Lekce jógy v naší posilovně.

Cena 1 lekce = 50 Kč

JÓGA s Aničkou

JÓGA s Verčou

v úterý (jednou za 14 dní)
od 18.00 do 19.30 hod.

každý čtvrtek
od 18.00 do 19.00 hod.

(Na každou lekci je nutné si
rezervovat místo na www.omysl.cz,
nebo SMS na tel. 775 965 126.)

(bez rezervace)

Těšíme se na Vás 
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Návrh rozpočtu obce Desná na rok 2017
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Úmrtí Patera
Josefa Preislera, SDB

Nově opravené kapličky
na Vysokém Lese

Slovem Božím zachvívá se požehnaný kněžský ret.
Ach, kdy ke své vlastní spáse naslouchat mu bude svět?
Kněžská srdce učiň silná, v Duchu Svatém dej jim růst,
věčná pravdo neomylná, promlouvej k nám z jejich úst!

Přátelé pěší turistiky
Desná Vás srdečně zvou ve
čtvrtek 6. července 2017
v 8,30 hod. na druhý letošní
výšlap, tentokráte po Vysokém Lese, kde jsou nově
opravené kapličky. Opět
bychom se sešli u hasičské
zbrojnice a auty se přepravili do vesničky Vysoký Les
u Sebranic. Odtud půjdeme od kaple sv. Anny po
naučné stezce ke Killerově, poté Demelově a nakonec
kolem nově udělané, v moderním uměleckém pojetí,
křížové cesty k Schlesingerově kapličce s Daňkovou
studánkou. Zajímavá je i prohlídka vesničky Vysoký Les.
Okruh je nenáročný, cca 6km. Poté bychom přejeli do
Poličky, zde by byla dle zájmu možnost navštívit muzeum,
kde probíhá výstava pro děti Lego – hračka století nebo
výstava o obchodování Koloniál Karla Baizy. Nakonec na
nějaké dobroty půjdeme do restaurace U Nožíře Dobroty.

Těchto několik veršů písně jsem použil jako úvod ke
smutnému sdělení, kde vzpomeneme na šlechetného
člověka, mladočovského administrátora, našeho milého
pana faráře Patera Josefa Preislera, kterého Pán povolal na
věčnost ve věku 83 let 24. dubna 2017. Přišel k nám ve
svých šedesáti letech v roce 1993 a doprovázel nás celé
dvacet tři roky.
Kdo to byl Pater Preisler? Znali jsme ho všichni jako
člověka dobrého, jemného a stále ochotného přijmout nás
kdykoliv a každého, kdo potřeboval jeho službu a radu.
Takový byl po celý činný věk. Už v útlém mládí se ukázal
jako člověk oddaný Bohu skrze společenství salesiánů.
V šestnácti letech se dobrovolně přihlásil na práci stavby
přehrady, jen aby mohl pracovat po boku bratří, kteří tam
byli po likvidaci řádu nuceně nasazeni. Potom vystudoval
potřebné vzdělání, aby mohl přijmout vysvěcení na kněze.
To mu bylo uděleno o Vánocích 1968 v Římě. Jako kněz
sloužil v několika farnostech v okolí Kutné Hory, až došel
na poslední místo k nám do Mladočova. Zde nalezl svůj
skutečný domov a mnohokrát se svěřil, že Mladočov je
jeho nejmilejší farnost. Proto si sám vybral místo k poslednímu odpočinku na místním hřbitově.
Děkujeme Vám Otče Josefe za Vaší dlouholetou duchovní službu, za předávání Slova Božího, za udělené svátosti,
za krásné a upřímné soužití mezi námi. Bůh Vám zaplať za
všechnu službu, kterou jste pro nás vykonal.
Stanislav Tomšíček

Na setkání s vámi se těší pořadatelé.

Obchod potravin a smíšeného
zboží v Desné děkuje za Vaši přízeň
a přeje dětem krásné prázdniny
a všem příjemné zážitky
v čase dovolených
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Zprávičky z naší školičky
pátek 28. dubna se děti moc těšily. Byly připravené soutěže,
košťata, čarodějnické kostýmy i špekáčky. Trochu nás
zaskočila páteční nenadálá nadílka sněhu. Všechno ale
proběhlo jak mělo, akorát špekáčky zůstaly tentokrát
neopečeny, škoda.....
Dalšími tradičními akcemi školy je plavecký výcvik
předškolních dětí v krytém plaveckém bazénu v Poličce
(únor až květen), oslava narozenin dětí s dortem, pohádky
v MŠ či ve Smetanově domě v Litomyšli.
K větším aktivitám školy patří bezesporu oslava Dne
matek, Den dětí či školní výlet (tentokráte na zámek
Potštejn). Krásným úspěchem bylo pro naše předškoláky
druhé místo na Sportovních hrách mateřských škol
v Litomyšli. Teď už nás čeká pouze slavnostní vyřazení
předškoláků.
Mateřská škola zůstává otevřena i během letních
prázdnin – dva týdny v červenci a dva týdny v srpnu.
V závěru bych velice chtěla poděkovat OÚ v Desné
(kopírování, sekání trávy, nutné opravy), OÚ v Poříčí,
zaměstnancům ZD v Desné (opravy hraček) a bezesporu
všem rodičům, kteří se aktivně zapojují a s naší školou
spolupracují v zájmu jejich dětí.

Tak to tak nějak rychle uteklo a je tu konec dalšího
školního roku.
Od založení naší školky jsme ukončili již čtyřicátý první
školní rok. Novinek je dost i pro příští školní rok.
Neodpustím si znova připomenout povinné předškolní
vzdělávání pro děti, které dosáhnou 5 let věku do konce
měsíce srpna 2017. Mateřskou školu musí navštěvovat
denně od 8.00 do 12.00 hodin. Omluvení musí být písemné
– buď rodič nebo lékař.
Pro následující školní rok 2017/2018 bylo podáno
11 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přijato bylo
9 dětí. Stejný počet totiž odchází z naší školky do ZŠ.
Kapacita školy je tedy stále naplněna stoprocentně. Dvě
přihlášky musely být bohužel zamítnuty. Sousední
mateřské školy mají v současné době méně dětí, než je
jejich kapacita, proto neuspokojené rodiče informujeme
o možnosti předškolního vzdělávání v těchto mateřských
školách.
V minulých obecních novinách jsem psala, že se těšíme
na jarní měsíce, kdy nás čeká řada zajímavých akcí
a hlavně některé aktivity lze přesunout na školní zahradu,
což je pro děti velmi velmi zajímavé a atraktivní.
První takovou plánovanou akcí měly být čarodějnice. Na

Bc. A. Veselíková, ředitelka
foto: Nikola Kvapilová, DiS., učitelka MŠ
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Naše milé dětičky, namáhejte hlavičky
2. V řadě obrázků najdi ten, který
nezačíná stejnou hláskou jako ostatní a škrtni ho.
Obrázky vybarvi.

1. Děti odjíždějí na výlet. Vyškrtej v tabulce jejich jména
a zjistíš, kam jedou.

Jedou: ............................................................................
3. Pojmenuj všechny geometrické obrazce a spoj je
šipkami s předměty, které se jim tvarem podobají.

4. Do prázdných okének správně vepiš znaky „větší”,
„menší” a „rovná se”.
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Andrlův Chlum
Již 12 let jsou organizovány
společné pěší vycházky po
blízkém okolí a tak se stalo
i v letošním roce. 8. května
se u hasičské zbrojnice sešlo
23 účastníků včetně 4 dětí.
Osobními auty jsme odjeli do
Ústí nad Orlicí. Pak jsme po
modré turistické značce začali stoupat do kopce. Cestou
jdeme kolem informační tabule, která informuje jak
zachovat čistou přírodu a jak dlouho trvá rozložení
odpadu v přírodě. Dále míjíme dřevořezbu sochy
„Andrláček“, přístřešek „Řehořův důl“, následuje při
cestě odpočívadlo s možným posezením „U staré Ousti“,
kde informační tabule informuje o staré pověsti, že
L. P. 1620 přitáhli ku městu vojáci. Obyvatelé města se
uzavřeli v kostele a prosili Panu Marii o pomoc. Vojáci do
kostela stříleli a čtyřikrát zasáhli obraz Panny Marie.
Lidem v kostele se nic nestalo, ale vojáci před kostelem
spatřili vznášející se postavu Matky Boží, polekali se
a odtáhli. Pak již přicházíme k informační tabuli
„U zabitého“. Nedaleko je nízký kamenný kříž. Na
ramenou kříže je vytesán nápis „Jakub Nowak z býka
umrzel“ a letopočet 1695. Nápis nám připomíná
starodávnou smutnou událost. Pověst vypráví, že
zmíněný Jakub Novák byl ústeckým řezníkem a touto
cestou vedl z Řetové býka, určeného na porážku.

Nešťastnou náhodou byl rozzuřeným býkem usmrcen.
Dodnes se v těchto místech říká „U zabitého“.
Pokračujeme dále k vrcholu kopce. U cesty je upozornění
na nedalekou „Perníkovou chaloupku“. Chaloupka sice
není perníková, ale je velmi pěkná a má připomínat
pohádku o Mařence a Jeníkovi. Pak již přicházíme k cíli
naší cesty – k Andrlově Chlumu a před námi je krásná
rozhledna zv. „Stříbrná krasavice“. Nejdříve ochutnáme
oběd v místní stylově zařízené restauraci Hvězda.
U rozhledny nás očekávají další 4 příznivci turistiky, kteří
sem dojeli autem. Kdo má zájem a odvahu, může po
183 schodech vystoupat na vyhlídku, kde ve výšce
34,6 metrů je překrásný rozhled po okolí. Celková výška
rozhledny je 49,4 metrů. Byla postavena v roce 1996 na
místě původní dřevěné rozhledny. Po krátkém odpočinku,
využitém k nezbytné společné fotografii, se vydáváme po
zelených značkách zpět. Jdeme kolem Křížové cesty, po
svahu celkem 14 kaplí. Křížová cesta byla vybudována
v roce 1753 – 1755, z níž se však dochoval pouze jeden
objekt. Současných 14 kaplí bylo postaveno v letech 1852 1853. K jejich celkové opravě došlo v roce 1994. Přicházíme
zpět do Ústí nad Orlicí, podcházíme nový železniční
nadjezd a vracíme se k zaparkovaným autům a odjíždíme
spokojeni zpět.
Je třeba poděkovat organizátorům za přípravu a realizaci
této velmi pěkné společné vycházky.
Oldřich Kladivo
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Starší přípravka - TJ Horní Újezd
Jarní sezónu letošního roku jsme zahájili v průběhu
ledna trénováním v bývalé škole v Horním Újezdě. Poté
jsme několikrát využili hřiště s umělým povrchem v Poříčí
a dva tréninky jsme zde zvládli i na bruslích, jelikož na
hřišti byla připravena ledová plocha. Nutno podotknout,
že prostory školy jsou pro tuto kategorii již nevyhovující,
zejména s ohledem na omezenou velikost. Nicméně jsme
rádi i za tuto možnost. Hlavní je, že kluci mají o fotbal
zájem a jak tréninky tak zápasy provází vysoká účast, což
je současně s podporou rodičů základ úspěchů a vítězství.
To je i odměnou pro trenéry, kteří obětují svůj volný čas,
kterého mnoho nemají. Před vlastními soutěžními zápasy
jsme absolvovali dva halové turnaje v Dolním Újezdě, kde
jsme obsadili 3. a 4. místo. Následovaly turnaje v Litomyšli
na umělé trávě (1. místo), v Bystrém (1. místo),
v Morašicích (1. místo), ve Svitavách (1. místo), v Městečku
Trnávka (1. místo), v Sebranicích (2. místo) a závěrečný
domácí turnaj v Horním Újezdě (1. místo). Turnaj
v Moravské Třebové byl z důvodu špatného počasí
zrušen. Pro jarní část nám byly přiřazeni podstatně silnější

soupeři než tomu bylo na podzim, a tak byly k vidění
napínavé a vyrovnané zápasy. Jak napovídají výsledky,
kluci většinu zvládli a co je cennější, dokázali otáčet
utkání, ve kterých již prohrávali. Na hře již bylo vidět, že
tento tým je spolu delší dobu a nově příchozí ročník 2007
zapadl do kolektivu a všichni mají předpoklady pro
fotbalový růst, pokud ovšem budou chtít na sobě dále
pracovat. Turnaje jsme odehráli pod hlavičkou Horní
Újezd/Morašice s těmito hráči a hráčkou: Dáda Hanyk,
Tom Briol, Radek Kusý, Ondra Žďára, Jakub Kvapil,
Vlasta Hladík, Matouš Rejman, Jirka Kučera, Šimon
Lněnička, Zuzana Famfulíková, Václav Jireček, Šimon
Kušnír a Marek Hejzlar. Jménem trenérů děkuji hráčům za
předvedené výkony, rodičům za podporu a dopravu na
zápasy a funkcionářům TJ Horní Újezd za organizační
zajištění. Hráčům, kteří odcházejí do starší kategorie
(Radek Kusý, Tom Briol, Šimon Lněnička, Václav Jireček
a Šimon Kušnír) přeji minimálně takové výsledky
a předvedenou hru jako doposud a hlavně ať je fotbal baví.
František Bartoš

10

Ze života mladých hasičů
Po zimní pauze jsme se od začátku března opět začali
scházet s hasičskými dětmi a to v naší multifunkční hale
nad kravínem. Trénovali jsme hlavně základy atletiky
a překážky. Na konci března jsme podnikli velmi příjemný
výlet do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. Toto
nedělní odpoledne si naplno užili jak děti, tak dospělí.
První soutěž, které jsme se letos zúčastnili, se konala ve
Sv. Jiří v okrese Ústí nad Orlicí. Byl to pro nás takový
nácvik na okres a moc se nám dařilo. Naši mladší si zde ve
velké konkurenci vybojovali krásné 5. místo z celkem
22 startujících družstev. V závodě jednotlivců zde zabodovala Terezka Faltysová, která získala bronzovou medaili.
Bohužel, jako každý rok, se nám ani letos před okresem
nevyhnula zranění a tak jsme na okrese neměli stejně
silnou sestavu jako na předchozích závodech. Sáhli jsme
do rezerv, abychom mohli dát dohromady dvě družstva
mladších žáků a i starší žáci nakonec družstvo sestavili.

Naše mladší "áčko" se umístilo na 9. místě a "béčko" na
místě dvacátém. Starší žáci vybojovali stříbrné příčky
a tím i postup do krajského kola v Mladkově. V jednotlivcích se opět dařilo Terezce Faltysové, která nyní vybojovala skvělé 2. místo, stejně jako Jitka Nádvorníková za starší
žákyně, Kateřina Kusá obsadila krásnou 3. příčku.
Desátého června jsme se vydali na soutěž do Poličky, po
ranním dešti se počasí umoudřilo a my jsme prožili
v Poličce pěkné odpoledne. Naše děti dopadly takto:
mladší A - 10. místo, B - 20. místo., starší 2. místo. Tato
soutěž se povedla i jednotlivcům, když Terezka Faltysová
byla za mladší opět bronzová a ve starších byly zastoupeny desenské barvy hned čtyřikrát v první desítce: Kristýna
Kršková - 10. místo, Jitka Nádvorníková - 5. místo,
Kateřina Kusá - 3. místo a Žaneta Renzová se stala
vítězkou!!! Gratulujeme a přejeme všem hodně štěstí
a úspěchů na krajském kole v Mladkově.
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Z jarní činnosti dospělých hasičů
Už tradičně se většina mužů připravovala přes zimu
v naší multifunkční hale, tréninky probíhaly pod vedením
Dušana Flídra a byly zaměřeny především na fyzickou
přípravu a techniku požárního útoku.
Své dovednosti jsme mohli ukázat už 30. 4. 2017 na
první soutěži Okresní ligy Svitavska v Širokém dole.
Bohužel týmu B praskla hadice a u týmu A zhatila šanci na
pěkné umístění nezapojená proudnice. Lépe se dařilo
našim ženám, obsadily krásné třetí místo.
Do uzávěrky Deseňáčku se naše týmy zúčastnily také
okrskového kola, které pořádal sbor dobrovolných hasičů
Vidlaté Seče ve sportovním areálu obce Chotěnov. Naše
týmy zvítězily a nyní probíhá intenzivní tréninková
příprava na okresní kolo, které bude pořádat Kamenec
u Poličky.

Když praskne hadice

Ženy

Naše borce můžete přijet podpořit v sobotu 1. 7. 2017,
jistě se bude na co dívat…
Dále nás letos čeká ještě deset závodů okresní ligy a letos
již třináctý ročník soutěže „O pohár obce Desná” proběhne
v sobotu 19. 8. 2017 od 11 hod na hřišti, srdečně zvou
pořadatelé…
Abychom mohli uživit soutěžní týmy, je potřeba také
brigádní činnosti. Mnoho našich členů se víceméně
pravidelně zúčastňuje akcí, které naplňují naši kasu
a můžeme tak obnovovat nářadí a vybavení, bez něhož to
samozřejmě nejde. Na podzim jedování škůdců, na jaře
proběhl sběr kamení a na poslední chvíli jsme dostali
nabídku obstarat občerstvení na okresním kole mládeže
Plamen 2017, které proběhlo 26. – 27. 6. v Litomyšli. Jelikož
už máme s pořádáním takové akce zkušenosti, nabídku
jsme přijali. Mnoho našich členů věnovalo této akci mnoho
času, ať šlo o nákup, logistiku nebo celodenní (celonoční)

obsluhu ve stánku. Rozhodně všem zúčastněným patří
velký dík, hlavně za přístup, ochotu a sílu. Bylo to náročné.

Naši práci můžete sledovat na našich stránkách
www.sdhdesna.cz nebo na FACEBOOKu
www.facebook.com
Martin Lipavský
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