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Zamyšlení
Rok se s rokem sešel a Vánoce nám opět klepou na dveře. Jako stříbrný vítr se nad krajem nese hlas zvonků a vánočních koled, který
sfoukává celoroční šedavý nános každodennosti.
Ve většině z nás vzbuzují radostné emoce, barevné vzpomínky a pohodu. Spoustě lidí ale také vyvstanou v mysli smíšené pocity,
protože Vánoce jsou sice hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu, ale než tohle všechno nastane, je potřeba překonat maratón předvánočního stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením a přípravou všeho, co je na tyto velké svátky potřeba. Dnešní doba je příliš
uspěchaná, než abychom si všímali maličkostí a přitom právě ony, maličkosti, dělají ta největší kouzla. Vánoce nejsou jen o hromadě
dárků, nejsou pouze o jídle, pití, cukroví a televizi. Vánoční svátky jsou především o rodině, dětech, setkávání, fantazii, přáních,
pohodě a tradicích. Máme k sobě blíž, máme čas se na chvíli zastavit a zamyslet se. A zde vám přináším několik zamyšlení prof. Zdeňka
Matějčka.
ČÍM VÍCE DÁRKŮ, TÍM VÍCE RADOSTI?

všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že
není prospěšné, když nad naším hněvem „zapadá slunce”. To
platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj
zvláštní význam.

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně
dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme představě, že platí
jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není tomu
tak!

DOPORUČENÍ PRO RODIČE

DÁREK JE PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ POSELSTVÍ

Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá
příležitost, aby také mohly více dávat. Aby samy mohly zakoušet
radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat
a působit radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své osobní sobectví. Prostě udělat něco dobrého někomu
druhému z vděčnosti za to, co jsme sami z lásky a bez zásluhy
přijali. Je to příležitost učit děti překonávat nejen sobectví osobní,
ale i sobectví rodinné, skupinové, národní - jakékoliv.

Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu
vyjádřitelnou v penězích. Dárek je především osobní poselství,
které říká “mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani penězi
vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a vskutku jako
dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou
bychom měli o Vánocích zažít.
CENNĚJŠÍ NEŽ UMYTÁ PODLAHA A HUSA V TROUBĚ
A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom
se dávat pěkně, mile, abych tak řekl v pěkném balení, tj. v pohodě
a dobré náladě. Neměli bychom se tedy tím předvánočním
shonem a uklízením a vařením a pečením dát zaskočit a utahat.
Vždyť ono na tom zase tak strašně moc nezáleží, jestli se zrovna
něco nepovedlo podle našich představ, jestli jsme něco nestihli.
Zkusme to letos. Je to cennější než umytá podlaha a husa
v troubě.

NA CO O VÁNOCÍCH NEZAPOMENOUT?
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle
vánočních svíček a dětských očí, bychom neměli na něco
zapomínat: o Vánocích slaví křesťané po celém světě narození
Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do lidských
dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva
celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už kdoví po
kolikáté.
Jiří Kvapil

DÁREK NAD DÁRKY
Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž
jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i my
dospělí kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba při
štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společně
vzpomínáme na ty, kdo nějak patří do okruhu naší lásky, přízně,
sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své významné
slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se
nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.

Zpívání u jesliček
Srdečně Vás zveme a těšíme se
na již tradiční setkání s Vámi
u našich jesliček
v sobotu 23. prosince
v 16.00 hodin.

NESTYDĚT SE ZA PROJEV LÁSKY
Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je
tomu tak - co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí
vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí
se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření

Vezměte s sebou svíčku
nebo lampičku, bude možnost
odnést si Betlémské světlo.
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Vánoční očekávání....
Andílek
Už se těším, andílku,
na vánoční nadílku.
Chci být hodný moc a moc,
vydržím to do Vánoc.
A potom zas malinko,
začnu zlobit,
maminko.

Čert

Leze z pekla, leze čert,
a to není žádný žert.
Po světě se rozhlíží,
a zlobidla vyhlíží.

Básničky v úvodu nám jistě naznačily, jak prožíváme
adventní dobu v naší školičce.
Zapálili jsme první svíčku na adventním věnci
a postupně plníme i úkoly na každý den z našeho adventního kalendáře...
Prosinec, ač by měl být klidný, radostný a plný očekávání, je pro nás nejhektičtějším obdobím v kalendářním roce.
Nejprve se připravujeme na příchod Mikuláše a jeho
družiny. Tradičně nám tuto akci zajišťují ženy z Poříčí.
Krásně k dětem promlouvají, čtou z ,, knihy hříchů“ klady
a zápory a obdarují je balíčkem. Děti jim za to zazpívají
a zarecitují a slavnostně slibují, že budou celý rok hodné
:-))
Letos se nám s příchodem prosince ozvala ještě jedna
návštěva. Byly to paní inspektorky z České školní inspekce. Nebyla to tak milá návštěva, jako Mikuláš, ale museli
jsme to také nějak zvládnout. Tři dny jsme ,,přežili,, bez
větší újmy a s dobrým vědomím, že toho pro naše děti
děláme více, než je běžný standard.
Další velkou akcí je vánoční besídka v KD v Poříčí.
Trénujeme básničky, písničky, tanečky, vyrábíme
dárečky, kreslíme, malujeme a tvoříme díla k výzdobě
tamního kulturního domu.
Besídka probíhá tradičně v sobotu, tentokráte 16. 12. od
14.00 hodin.
Velice děkujeme obecním zaměstnancům i panu
starostovi za vstřícné prostředí, nazvučení akce, přípravu
sálu...
Když už děkujeme, tak také za celoroční pomoc se
všemi technickými problémy školky zaměstnancům Obce
Desná, samozřejmě panu starostovi Jebouskovi a Lídě
Flachové za praní prádla a kopírování.
A co nás ještě čeká??? Je to zmíněná besídka, Desenské
jesličkování, návštěva seniorů a samozřejmě VÁNOČNÍ
NADĚLOVÁNÍ ve školce.

Závěrem Vám všem: hlavně zdraví, štěstí, pohodu,
radost, klid a pokojné prožití vánočních svátků.
Příjemné chvíle v kruhu rodinném přejí pracovnice
Mateřské školy Desná.
text: Bc. Anna Veselíková
foto: Nikola Kvapilová, DiS.
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 30. 10. 2017

Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v obci Desná

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouva o dílo mezi Mikroregionem Litomyšlsko –
Desinka a Skanska a. s. na akci Úpravy veřejných
prostranství v regionu Desinka v obci Desná
- smlouva o dílo mezi Mikroregionem Litomyšlsko
a Skanska a. s. na akci Obnova veřejných
prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko – úprava
opěrné zdi před obecním úřadem
- smlouva o zřízení věcného břemene Desná
u Litomyšle – knn – Plch
- rozpočtové opatření č. 1/2017
- poskytnutí finančního daru ve výši 19 000 Kč
na podporu projektu „Cestou vzájemného
porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl”

Počet osob zapsaných do výpisů
ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast
1. ANO 2011
2. Starostové a nezávislí
3. KDU – ČSL
4. Česká pirátská strana
5. Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD)
6. Komunistická strana Čech a Moravy
7. Česká strana sociálně demokratická
8. Občanská demokratická strana
9. TOP 09
10. ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
– peníze našim občanům, důchodcům, dětem,
zdravotně postiženým
11. REALISTÉ
12. Řád národa – Vlastenecká unie
13. Strana zelených
14. Strana svobodných občanů
15. Strana práv občanů

Zastupitelstvo obce Desná projednalo a bere na
vědomí:
- studii odpadních vod v obci Desná

Odpady v roce 2018
Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro rok 2018 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 nejpozději do 30. 4. a do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné.

262
198
198
197
75,57 %
49 hlasů
48 hlasů
39 hlasů
24 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
3 hlasy

2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

O dění v obci
Jak jste si jistě všimli, konečně se nám podařilo osadit
nové svodidlo tak, aby splňovalo požadavky normy
a zajistilo bezpečnost ve středu obce. To, co se zatím stále
připravuje, je především komunikace na záhumeni, ale
projekt se vším potřebným je na stavebním úřadě
v Litomyšli.
Ve stádiu přípravy je projektová dokumentace
k vysokému napětí na hřišti. Ministerstvo vnitra vybralo
tři projekty z Pardubického kraje k rekonstrukci hasičských zbrojnic, Desná je mezi nimi a je zpracovávána
prováděcí dokumentace. Další věc, které jste si mohli
všimnout, je pokácení smrku, u kterého stává betlém. Měli
jsme vyvěšené upozornění ČEZ o povinnosti vlastníků
udržovat bezpečný odstup od elektrického vedení.
U vedení 35 KV je to sedm metrů od krajního vodiče
a zdobení ze žebříku bylo velmi nebezpečné, proto majitel
plošiny odmítl pracovat v tomto prostoru. Strom jsme
zasadili jiný.
Josef Jebousek

Oznámení o době a místě
konání volby prezidenta
České republiky 2018
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek
12. ledna 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
(případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018). Místem
konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost
budovy Obecního úřadu v Desné č. p. 100. Volič, který se
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
navštíví voliče volební komise s přenosnou volební
schránkou. Voliči bude umožněno hlasování poté, co
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 9. ledna 2018.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám do nadcházejících svátků narození
Ježíše Krista jejich krásné prožití a Božího požehnání do všech rodin i Vám všem. Do přicházejícího
roku 2018 pevné zdraví a prožívání nadcházejících
dní v radosti a štěstí. To Vám přeje Zastupitelstvo
obce a Obecní úřad se všemi spolupracovníky.
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Jubilea

Bohoslužby o Vánocích 2017

V tomto čtvrtletí oslavili:
Iveta Golombová
Jitka Nádvorníková
Jana Nádvorníková
Lubomír Řehůřek
František Kárský
Emílie Čermáková
Helena Kladivová

50 let
50 let
55 let
65 let
65 let
80 let
84 let

23. 12.
23. 12.
24. 12.
24. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

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

sobota
sobota
Štědrý den
Štědrý den
Štědrý den
Boží Hod
sv. Štěpána

Mladočov roráty
Budislav
Mladočov
Budislav
Mladočov
Mladočov
Mladočov

7.00
17.00
8.30
16.00
22.00
8.30
8.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Úplný rozpis najdete na:
www.farnostmladocov.cz/clanky/bohosluzby---ohlasky/

Narození

Setkání rodáků 2017

Jindřich Kotas

Na obecním úřadě jsou k dispozici fotky a záznam DVD
ze setkání rodáků. Případní zájemci se mohou podívat,
vybrat a objednat na obecním úřadě nejpozději do konce
ledna 2018.

Úmrtí
Vlastimil Kusý

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení Páně
a církev ho na Západě a Východě oslavuje 6. ledna. Tři
králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného
Ježíše a přinesli mu dary–zlato, kadidlo a myrhu. Bible
nám neříká, kolik bylo u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich
jména, ta jim byla přisouzena dle středověké legendy.
Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou důstojnost, Melichar kadidlo, které se používalo
a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl myrhu symbol Ježíšova lidství.
Podle různých výkladů představují tři králové tři
období lidského života. První z králů je zobrazován jako
mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.
V katolických zemích obcházel 6. ledna všechny domy
kněz i s ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval
domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou. Po
koledě kněz napsal posvěcenou křídou na dveře nebo na
okno velká písmena K + M + B (nebo C + M + B) a příslušný
letopočet. Písmena jsou vykládána jako počáteční písmena
jmen králů nebo počáteční písmena latinské věty Christus
mansionem bendictat - ať Kristus požehná tomuto
příbytku po celý rok.

Více informací o tomto rozdělení najdete na našich
webových stránkách www.dolniujezd.charita.cz.
V letošním roce, jak jsme již předem avizovali, jsme
odkoupili sociální automobil, a to v hodnotě 96 800,- Kč,
kdy z minulé Tříkrálové sbírky byla uvolněna částka
40 000,- Kč, a zbývajících 56 800,- Kč jsme hradili z Tříkrálové sbírky 2017.
Dále byly zakoupeny nové zdravotní pomůcky v hodnotě cca 51.000,- Kč – elektrický zvedák, elektrická
polohovací postel. Zbývající částkou jsou hrazeny některé
provozní náklady pečovatelské a ošetřovatelské služby
(např. nájemné, pojištění automobilů,…).

Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční
v sobotu 6. ledna 2018.
Výtěžek Tříkrálové sbírky na rok 2018 bude použit opět
na nákup nových kompenzačních pomůcek k ulehčení
péče o naše blízké v domácím prostředí a úhrada některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.

(Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/P/1928/TRI-KRALOVE.html/)

Využití Tříkrálové sbírky 2017
V rámci mrazivé Tříkrálové sbírky 2017
se nám díky Vaší štědrosti a pomoci podařilo
celkově vybrat částku 242.830,- Kč

Prosíme o účast i starší děti, abychom do případných
mrazů nemuseli vysílat jen malé koledníčky.
Všem dětem a vedoucím skupinek děkujeme, že nám
pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit. A také
děkujeme Vám všem, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují.

Naší Farní charitě se vrátila částka 160.598 Kč, což je cca
65% z celkové částky, která je k dispozici organizátorovi
sbírky. Zbývajících 35% jde na humanitární pomoc,
celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky.

Farní charita Dolní Újezd.
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Farní den
Naše mladočovská farnost prošla v minulých
letech mnoha změnami, ať
náhlými nebo pozvolnými.
Kdo je jen trochu pamětník,
tak si vybaví před očima
velké změny ve vzhledu
mladočovského návrší
i vzhledu kostela samotného. Z těch největších třeba výměnu omítky a nátěr střechy
na kostele, oprava zvonice i fary, včetně okolí a zahrady.
Zašedlá náves byla obcí proměněna v pěkný parčík
s upravenými parkovišti.
Toto veliké dílo je vidět okamžitě, ale život farnosti
prochází i vnitřními změnami, stejně jako život v rodinách
i každého z nás osobně. V dubnu zemřel náš dlouholetý
administrátor Pater Josef Preisler, duchovní otec a člověk
širokého srdce. Několik posledních let již mu nemocemi
ubývalo sil, proto roku 2011 převzal administrativní
vedení Pater Jiří Štorek, ač vlastní pastoraci ještě nadále se
zdravotními výkyvy nesl P. Preisler. Nyní po jeho smrti je
P. Štorek od 1. července přeložen nastálo do Mladočova

s povinností spravovat další farnost v Trstěnici s Karlí
a ještě jinde další výpomoci.
Jeho vytíženost neumožňovala, aby zde více pobýval
a sblížil se s farníky. Příležitost nastala 17. září na Farním
dnu v Orlovně v Poříčí. Tento den, kdo chtěl, jsme se hned
po ranní mši svaté odebrali do kulturního domu a zde
prožili v plně obsazeném sále pěkné posezení pospolu.
Dopoledne jsme si promítli větší část záznamu z pohřbu
P. Preislera a připomenuli si tohoto věrného kněze. Pak
byla spuštěna a až do konce besedy odpoledne průběžně
promítána velká fotografická prezentace ze života farnosti
za posledních pět let, to znamená obrazy z výzdoby kostela
a všech kaplí, fotografie z nejrůznějších liturgických
i zájmových událostí. Po obědě se ujal slova P. Štorek, aby
představil svoje dosavadní působení ve farnostech i svoje
působení v řádu Salesiánů. Na to nám představil svoje
přání a plány do budoucna zde v naší farnosti. Beseda se
přenesla i na ostatní, někteří vzpomínali na P. Preislera, jiní
vyprávěli své postřehy a pocity, takže odpoledne při
sdílení se, kafi a zákuscích brzy spělo k večeru. Děkují
zejména všem kuchařkám, spolu s obslužnou asistencí, za
oběd i ostatním hospodyňkám za donesené pamlsky.
Stanislav Tomšíček

Milí přátelé, farníci
Chci Vám popřát pěkný, již končící, advent a Vánoce.
Advent je připomínkou, že Pán Ježíš přišel, ale také odešel
– vystoupil k Otci svému a Otci našemu. A zase přijde –
apoštolům slíbil „Jak mě vidíte odcházet, zase přijdu“.
Vánoce jsou připomínkou narození Pána Ježíše. Co je
úžasné, že ho porodila Panna Maria každému z nás. Přeji
Vám i sobě přijmout Pána Ježíše za vlastního. Andělé
poslali pastýře hledat Ježíše. Když dítě našli, velice se
radovali. Přeji i Vám velikou radost.
Pater Jiří Štorek
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Zemědělec roku 2017
Ocenění Zemědělského družstva Dolní Újezd
plodin v osevním postupu. Umožňuje to uvádět do praxe
opatření k řešení důsledků klimatických změn, zejména
sucha, povodní, ale i ulehlosti půd. K hodnocení byly
použity údaje z r. 2016.
Letošní výsledky hospodaření jsou ještě příznivější.
Svědčí o tom rekordní produkce obilovin a dosažení
výnosu 7,39 t/ha, stabilní výnosy řepky nad 4 t/ha,
tradičně úspěšné je i pěstování máku s výnosem 1,13 t/ha.
Pokračuje růst výroby mléka, kde dojivost přesáhne 10 500
litrů a to je úroveň předních evropských chovů. Cenné je, že
vysoké užitkovosti je dosaženo u stáda 2 260 ks krav.
Zvýšilo se i využití bioplynových stanic, které vyrobily
více elektřiny, přinesly vyšší tržby a tvorbou zisku přispívají k dalšímu posílení družstevní ekonomiky. Posláním
bioplynových stanic je především řešení hnojných koncovek stájí živočišné výroby, využití méně kvalitních krmiv
rostlinné výroby a produkce organických hnojiv.
Na základě úrovně hospodaření v letošním roce rozhodlo představenstvo družstva o dalším zvýšení pachtovného
/nájemného/ z půdy na 4 400 Kč/ha orné půdy + daň
z pozemku (činí dle katastrů až 1.300 Kč/ha) a 3 000 Kč/ha
luk+ daň z pozemku. Je to příznivá zpráva pro téměř 2 000
vlastníků půdy žijících v regionu družstva. Dochází
k významnému růstu odměn pracovníků, je předpoklad
zvýšení podílů na zisku pro členy družstva. Především to
ale umožní vyšší investice v příštích letech, které jsou
základem prosperity družstva.
Za 9 měsíců letošního roku uskutečnilo družstvo
významné nákupy půdy. Obracíme se znovu na vlastníky
půdy, kteří chtějí půdu prodat, aby ji nabídly Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. Věřím, že se domluvíme
na solidní ceně, která bude bezprostředně uhrazena.
Rozhodně nedávejte šanci spekulantům, kteří Vás opakovaně oslovují.
Přejeme všem občanům klidné předvánoční období.
Ing. Václav Klejch
předseda představenstva

Dne 8. listopadu 2017 proběhlo v Národním domě
v Praze na Vinohradech slavnostní vyhlášení Zemědělce
roku 2017. Hodnocení proběhlo na základě ekonomických
ukazatelů. Naše družstvo se stalo nejlepším v Pardubickém kraji v kategorii zemědělců se smíšenou výrobou,
tzn. s rostlinnou a živočišnou výrobou. Současně bylo
vyhodnoceno jako společensky odpovědný zemědělský
podnik. Zejména byla vysoce hodnocena spolupráce
družstva s obcemi, zájmovými a společenskými organizacemi. Jde o poskytování služeb mechanizace, obědů,
výrobků rostlinné výroby, medu, masných výrobků.
Vyzdvihnuta byla podpora historie a kulturního dědictví
/muzeum vesnice v Dolním Újezdě, spolupráce se
školami, sponzorování kulturních a sportovních akcí/
i zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů. Ve
vztahu k životnímu prostředí bylo oceněno udržení
a podpora chovu skotu jako zdroje organické hmoty
zlepšující půdní vlastnosti umožňující vyšší zastoupení
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Regionální muzeum v Litomyšli

24. 12. 2017, 13:30-15:00

Štědrovečerní koledování
Se skupinou Věneband
Smetanovo náměstí 31. 12. 2017
v 18:00 u sochy B. Smetany

Dětský silvestrovský ohňostroj
S novoročním přípitkem a čočkovou polévkou
pořádá Město Litomyšl

Staročeský štědrovečerní stůl
zlatova nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme kmín, houby
a krátce podusíme. Přimícháme česnek utřený se solí
a čerstvě nadrcený pepř. Dochutíme solí a majoránkou.
Nakonec vše smícháme, vložíme do sádlem vymazaného
pekáčku a v troubě pečeme 20 minut.

Sváteční hostině předcházel půst, ale na Štědrý večer si
i v chudších rodinách dopřávali několik chodů, protože
lidé věřili v kouzelné devatero. Podle pověry platilo, že čím
více bude chodů, tím bude příští rok větší úroda na poli.
Vždy musela být polévka, ale ta rybí až v pozdějších
dobách. Ke staročeské kuchyni patřila třeba ještě kaše
s medem, hrách se zelím nebo čočka na kyselo sypaná
strouhaným perníkem, ta se jedla proto, aby měli lidé po
celý příští rok dostatek peněz a jako sladký zákusek sušené
míchané ovoce. Tradičním vánočním jídlem byl houbový
kuba z krupek, jáhel, brambor a česneku.

Do vánočního kuby hospodyně rády přidávávaly uzené,
škvarky, nebo vypraženou slaninu. Další důležitou
součástí tradičního receptu na houbového kubu jsou
kroupy z ječmene. Nemáte-li důvěru ke kroupám, toto
jídlo lze připravit i z rýže.

Nejspíš mnoho z nás má letos po bohaté houbařské
sezóně nasušené houby a tak vyzkoušejte na Štědrý večer
nebo i mimo houbového kubu dle receptu našich babiček.
Na přípravu staročeského kuby budeme potřebovat:
400 g velkých krup č. 10
100 g sádla, 2 velké cibule
70 g sušených hub nebo 700 g čerstvých hub
4 – 6 stroužků česneku
dlaň majoránky, sůl, pepř
Kroupy opláchneme a přes noc namočíme, stejně tak i
sušené houby. Kroupy potom uvaříme ve slané vodě do
měkka asi 20 minut, scedíme a necháme okapat. Houby
také scedíme a vymačkáme. Na sádle osmahneme do
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Nedělní odpoledne

Podzim
v TJ Horní Újezd

Žil jednou jeden malý chlapec, který se chtěl setkat
s Bohem. Věděl, že k Bohu je to daleko, a tak si do kufru
zabalil několik balíčků sladkých tyčinek, šest plechovek
bublinkové limonády a vyrazil na cestu. Když přešel asi tři
ulice, potkal starou paní. Seděla v parku a jen tak zírala na
několik holubů. Chlapec se usadil vedle ní a otevřel svůj
kufřík. Zrovna se chystal napít limonády, když si všiml, že
stará paní vypadá hladově, a tak jí nabídl jednu tyčinku.
Vděčně ji přijala a usmála se na něho. Její úsměv byl tak
hezký, že ho chlapec chtěl vidět ještě jednou, a tak jí nabídl
limonádu. Znovu se na něj usmála. Chlapec měl velkou
radost.
Seděli tam celé odpoledne, jedli a smáli se, ale nic
neříkali. Když se setmělo, chlapec si uvědomil, že už je
unavený, vstal, aby vyrazil k domovu. Poodešel však jen
pár kroků, otočil se, doběhl zpátky ke staré paní a objal ji.
Ona se na něj usmála snad tím nejkrásnějším úsměvem.
Když chlapec dorazil domů, udivil svou matku radostným
výrazem ve tváři. Zeptala se ho. "Copak jsi to dneska dělal,
že jsi tak šťastný?" On odpověděl: "Obědval jsem s Bohem."
Než mohla jeho matka zareagovat, dodal ještě: "A víš ty co?
Směje se tím nejkrásnějším úsměvem, jaký jsem kdy viděl !"
Mezitím se domů vrátila i stará žena. Také ona celá jen
zářila štěstím. Jejího syna velmi překvapil mírumilovný
výraz v jejím obličeji, a proto se zeptal: "Mami, co jsi dnes
dělala, že jsi tak šťastná?" Odvětila mu: "Jedla jsem s Bohem
v parku sladké tyčinky." Než mohl její syn odpovědět,
dodala: "A víš co? Je mnohem mladší, než jsem čekala."…

Podzimní polovina fotbalové sezóny utekla jako voda
a nastal čas zimní přestávky. Celkem čtyři naše družstva
(přípravky a žáci ve společných týmech s Morašicemi)
pravidelně nastupovala v mistrovských soutěžích. Jak si
vedla?
Naše nejmenší, mladší přípravku, zastihl podzim v dobrém rozpoložení. Po letech slabších výsledků jsme mohli
zažít dost příjemných pocitů z dobře zvládnutých zápasů.
Podařil se nám dokonce vyhrát turnaj okresního přeboru
v Březové. Největší úspěch jsme si nechali na listopadový
turnaj v krásné svitavské hale Na Střelnici, kdy se nám
podařilo tento turnaj vyhrát. Za sebou jsme nechali
soupeře z měst jako Žďár nad Svitavou, Svitavy, Moravská
Třebová. Kluky je potřeba pochválit za tréninkovou
docházku.
Na loňský úspěšný ročník navázala starší přípravka.
I po odchodu dvou nejlepších hráčů patří náš tým opět ke
špici okresního přeboru. Soutěž je mnohem vyrovnanější,
což je pro fotbalový růst našich hráčů jen dobře. Ze sedmi
turnajů jsme ani jednou neskončili na chvostu tabulky,
nejhorší umístění bylo 3. místo – bohužel zrovna na
domácím turnaji. Celkem pětkrát jsme skončili druzí
a vítězný byl pro nás turnaj v Borové.
Po delší pauze se povedlo znovu zakreslit na fotbalovou
mapu žákovské mužstvo. V této kategorii se nám ve
spolupráci s Morašicemi sešlo velké množství hráčů.
Přestože máme poměrně mladý a málo zkušený tým, ve
dvanáctičlenné tabulce jsme obsadili slušné 9. místo se
ziskem 13 bodů, skóre 30:44. Tým zdobí dobrá účast na
trénincích.
Nejméně radosti zažili na podzim muži. Po odstoupení
Radka Svobody po pátém kole tým vedlo trenérské
provizorium, v základu nastupují sice talentovaní hráči,
ale stále ještě věkem dorostenci (Havlík, Kladiva) a tři
kluci ročníku 1998, kteří skončili v dorostu na konci června
(Kusý Martin, Vanat, Kulhavý). V létě odešli dva hráči
základní sestavy (Lněnička, Faltys), další dva hráči ze
základu byli po velkou část podzimu zranění (kapitán
Kusý Marek, Prokop P.). Ze 13 zápasů jsme vydolovali
čtyři body, což nám do jara velkou šanci na záchranu
v krajské soutěži nedává.
Závěrem musím poděkovat všem, kteří se zasloužili
o to, že Tělovýchovná jednota Horní Újezd přežila i rok
2017. Především se jedná o členy výkonného výboru,
o všechny trenéry, hráče, sponzory i příznivce. Za náš
spolek mi dovolte popřát příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Jak je to prosté přinést radost
a štěstí do srdcí druhých.
Přejeme vám, ať se po celý příští rok
setkáváte jen s těmi nejkrásnějšími
úsměvy, ať je umíte i rozdávat, radost
a pokoj ať stále zní ve vašich srdcích
a prozáří vaše srdce a domovy.
Vaše redakce Deseňáčku

Obchod potravin a smíšeného zboží
v Desné děkuje za Vaši přízeň.
Přejeme Vám do nového
roku 2018 mnoho zdraví,
štěstí, lásky a pohody.

Mgr. Zdeněk Beneš,
sekretář TJ Horní Újezd
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Den medu v Litomyšli
Český svaz včelařů v Litomyšli se již po několik let
spolupodílel na organizování významného a oblíbeného
Dne medu. Ale letos již nebylo možno tuto slavnost zajistit
v tradičním Lidovém domě, proto se celá akce přestěhovala do většího areálu zámeckého pivovaru pod plnou
patronací svazu a stala se tak výhradní spolkovou akcí. Zde
ve třech velkých sálech a ještě na nádvoří zámku rozložilo
na desítky stánkařů a umělců své produkty ke shlédnutí
i prodeji. Zde nemohu popsat šířku nabídky ani jen
vyjmenovat, co bylo suvenýrů i třeba textilního, bižuterního a jiného zboží na pultech vystaveno. Co se včelaření
týkalo, tak zde bylo možno koupit, hned v sousedství
živých včel v pozorovacím úle, kvalitní med místních
včelařů Hurycha a Karlíka, medovinu studenou i horkou
v mnoha chuťových obměnách přítele Gregora. Překrásné,
doslova umělecky zdobené perníčky lákaly pozornost
malých i velkých návštěvníků, velký sortiment voskových
svící a dalších výrobků ze včelího vosku od paní Karlíkové,
přítel Pleva zde nabízel s odborným výkladem špičkovou
kosmetiku a potravinové doplňky své firmy, vyrobené ze
včelích produktů. Přítel Sedláček dovezl široký sortiment
chovatelských potřeb pro obsluhu včel, úly, medomety,
literaturu a všechno potřebné kolem chovu. Ke koloritu
této výstavy patří tradičně i oblíbená ochutnávka medů
členů místní ZO, s vyhodnocením od návštěvníků o „Nejchutnější med“.
Dech historie a práce našich předků nám uprostřed
hlavního sálu ukázala výstavka starých úlů a pomůcek
pana Čupra, včetně velkého množství obrazové dokumentace Oldy Kladivy a archivu včelařského provozu zemědělského družstva ve Vidlaté Seči na panelech rozmístěných po celé ploše sálů.
Odborné a populárně vzdělávací přednášky probíhaly
souběžně v bočním sále. Dopoledne přednesl Ing. Dalibor
Titěra z Výzkumného ústavu včelařského přednášku
s názvem Fascinující cesta medu, ve které vysvětlil těsnou

vazbu včel a přírody, vznik medu a vztahy mezi včelami
a ostatním hmyzem. Po té přednáškový sál ovládla
medovina, přítel Gregor pohovořil o její výrobě a odhalil
mnohá tajemství i rady, jak na to. Odpoledne zde přednesl
velmi zajímavou přednášku o kosmetice a nejen kosmetice
její popularizátor a výrobce přítel Milan Pleva z Podštejna.
Největší soustředění návštěvníků se tísnilo kolem podia
při programu dětských hudebních a pěveckých vystoupení Základních uměleckých škol z Litomyšle a Dolního
Újezda. Odpoledne už tradičně zazněl zpěv Sboru paní
a dívek a závěr odpoledne patřil hudební skupině Oboroh.
Každý z mnoha desítek účinkujících, stejně jako v minulých letech, si za odměnu odnesl skleničku medu,
sponzorský dar Zemědělského družstva v Dolním Újezdě.
Dětem nepatřil jen čas jejich vystoupení při zpěvech na
podiu, pro děti byla také připravena naučná stezka se
soutěží o pamlsek na jejím konci. Loni byly zakoupeny
z výzkumného ústavu panely s výkladovými obrazy ze
života včel a děti měly za úkol odpovědět na řadu otázek,
jejichž odpovědi, pokud je neznaly, našly právě na těchto
panelech. Byl jsem překvapen, s jakou vervou se do hledání
vědomostí o včeličkách ponořily a s jakou radostí pak
přinášely vyplněné dotazníky k našemu posouzení. Bylo
rozdáno asi sto listů otázek a přibližně polovinu jich děti
přinesly kompletně zodpovězených. Dětem patřilo ještě
celé předsálí, kde se v „dílnách“, ve spolupráci s Domem
dětí, vyráběla nejrůznější výtvarná díla.
Velký prostor sálů umožnil též vytvořit klidovou část
pro posezení a besedování. K tomu přispěla i nabídka
dobrého jídla a kavárny paní Bulvové, takže mnozí
nespěchali a s přáteli při dezertu pobesedovali.
Den medu v novém zámeckém prostředí se k naší
radosti velmi vydařil. Těšíme se na příště za rok, to už jistě
z těchto řádků cítíte a zlákáni letošním úspěchem přijdete
všichni pobejt.
Stanislav Tomšíček
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Hrajeme si o Vánocích

VÁNOČNÍ
A
OMALOVÁNK
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Listování hasičskou kronikou – prosinec 2017
Rok 1987 tj. před 30 lety
Příprava oslav 50. výročí založení sboru spojené s I. setkáním rodáků.
Oddíly mladých požárníků z Desné pod vedením Hany
Flídrové a Ladislava Dvořáka se účastnily Okresní soutěže
16. 5. konané v Desné. Mladší žáci 1. místo, starší žáci
5. místo.
25. 6. slavnostní členská schůze za přítomnosti předsedy
KV ČSPO p. Duzbaby a předsedy OV ČSPO p. Malíška.
27. 6. Setkání rodáků a oslava 50. výročí založení SDH.
Přivítání a zahájení na hřišti. Po ukázce zásahu u požáru se
jde průvodem za doprovodu „Slavkověnky“ na parket Pod
hájem, kde byl kulturní program.
28. srpna uspořádán zájezd pro mladé požárníky do
Prahy s prohlídkou hradu, Národního divadla, Ruzyňského letiště a dalších památek.
Požár v obci 1. 10. v 0.30 hod. chalupy č. 98 Josefa
Stráníka – u požáru zasahovala místní jednotka hasičů,
Litomyšl a Dolní Újezd.

Letošního roku si připomínáme 80. výročí založení
hasičského sboru v naší obci. Je jedním z nejmladších sborů
v bývalém litomyšlském okrese. Za tu dobu se ve vedení
vystřídalo několik generací.
Minulost je trvalou určující součástí každé současnosti,
která z ní vyrůstá. Procházka minulostí je také jakýmsi
poděkováním všem, kteří se i u nás v Desné obětavě
pouštěli do boje s ohněm, povodní a byli ochotni pomoci
svým sousedům při těchto neštěstích i přes nebezpečí,
které při záchranných pracech hrozí. Hasiči vždy byli
a jsou též i nositeli kultury a sportu na vesnici.
Již tradičně při výročních zasedáních sboru otevíráme
hasičskou kroniku a stručně si připomínáme události
desetiletých výročí vždy proti času.
Rok 2007 tj. před 10 lety:
Od samého počátku roku probíhá příprava oslav 70. výročí založení sboru.
Byl připraven a knižně vydán almanach v počtu více jak
500 ks, kde byla zachycena činnost od založení sboru
i stručné události v obci.
Bylo pořízeno 8 nových vycházkových stejnokrojů.
30. června se uskutečnil sraz rodáků obce a oslava 70. výročí založení SDH.
Okrsková soutěž na Desné 19. 5. - Družstva mužů A i B
Desná obsadila první a druhé místo. Ženy z Desné již po
deváté v řadě suverénně obhájily postup do vyšší soutěže.
Okresní kolo soutěže dorostu 26. 5. v Městečku Trnávce
s umístěním družstva z Desné na 2. místě. V této soutěži
byli úspěšní i jednotlivci z našeho sboru.
Soutěž Okresní ligy v požárním útoku na Desné „O pohár starostky obce“. Muži z Desné na 2. místě, ženy
neplatný pokus.
Krajské kolo v Pardubicích. Muži z Desné 3. místo.

Rok 1977 tj. před 40 lety
27. ledna byla v Budislavi ustavující schůze okrsku Dolní
Újezd.
Rok 1967 tj. před 50 lety
2. května náš sbor zasahoval u požáru stohu slámy
v Mladočově.
Za tři dny nato, zásah u požáru neobydleného stavení
u Mokrejšů v Budislavi.
Rok 1957 tj. před 60 lety
Činnost sboru se zlepšila. Předsedou se stal Josef Flídr
č. 41 a velitelem František Nádvorník č. 11. Stav členů 32.
Byl proveden nábor žen.
V tomto roce z nezjištěných příčin vznikly v obci
2 požáry a to 18. února u předsedy JZD Vojtěcha Kalibána
č. 15 a 29. července u Mikuláše Vejrycha č. 49. Při zásazích
sboru u požárů se již výrazně osvědčily i ženy.

Rok 1997 tj. před 20 lety:
Vlivem nepříznivého počasí v měsících květnu až
červenci téměř na celém území dochází k povodním. Byly
zaplaveny stovky obcí a měst. Tisíce lidí zůstalo bez střechy
nad hlavou. Přívaly vody se nevyhnuly ani Desné.
17. května voda z polí od Mladočova zatopila hostinec Pod
hájem. Celou následující neděli hasiči vysávali vodu ze
sklepa a uklízeli bahno z místností hostince, parketu
i sklepa. Záplavy postihly i město Litomyšl a některé
okolní obce. Toto se opakovalo znovu 5. července.
Okrsková soutěž v Jarošově – 17. 5. – muži z Desné
1. místo.
Zájezd 7. června pro děti do westernového městečka
v Boskovicích.
Konaly se přípravy oslav 60. výročí založení sboru. Byl
pořízen hasičský prapor a s praporem obce byl při oslavách
21. června posvěcen. Pak následoval slavnostní průvod za
doprovodu krojované hudby Slavkověnka z Nového
Města na Moravě na parket hostince Pod hájem.
Slavnostní výroční schůze 12. 12. Za přítomnosti starosty
SH ČMS ing. Rudolfa Manouška a pracovníka centra
hasičského hnutí z Přibyslavi Jiřího Šimonovského.
Slavnostní projev přednesl starosta SDH Ladislav Dvořák.
Ke konci roku měl sbor 107 členů.

Rok 1947 tj. před 70 lety
Velmi suchý rok. Pršelo snad pouze jeden den v srpnu.
Hasičský sbor pomohl zemědělcům s doplněním vodáren
vodou z řeky za pomoci motorové stříkačky pod velením
Václava Severy. Voda pro potřeby v hospodářství i pro
případ požáru.
13. července se sbor účastnil odhalení pamětní desky
popraveným desenským rodákům za II. světové války:
JUDr. Stanislav Ropek – okresní soudce v Pardubicích,
který se stal obětí represivní odvetné akce nacistů po
atentátu na Reinharda Heydricha a Bohuslav Ptáček, který
byl zastřelen v květnu 1945 v Plzni při likvidaci transportu
vězňů.
Účast hasičů na Staročeské dožínkové slavnosti s oslavou 30. výročí bitvy u Zborova v Desné o posvícení
24. srpna.
Rok 1937 tj. před 80 lety
V tomto roce za pomoci dotace od Zemské hasičské
jednoty v Praze byl založen Sbor dobrovolných hasičů
a bylo možno objednat motorovou stříkačku DS 12 výrobek firmy V. Stratílek z Vysokého Mýta. Ustavující
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schůze sboru hasičů se konala 19. září. Stříkačka s výzbrojí
a výstrojí stála 31.200,- Kč. Dotace byla ve výši 7.000,- Kč.
Dále se uskutečnila sbírka po obci, kde bylo vybráno
6.235,- Kč. Ale i tehdy bylo několik občanů, kteří do sbírky
nepřispěli a vůbec hasičský sbor v obci nechtěli. Dne
15. června 1938 byla stříkačka dovezena a předvedena
samým továrníkem za velké účasti obyvatelstva i sousedních sborů. Voda čerpána z řeky a prudkou strání do kopce
tlačena hadicemi na stavení č. 9, ještě s dostatečným tlakem
na proudnici a k plné spokojenosti přihlížejících.
Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny.
Postupem času byla vydávána různá nařízení, která
určovala povinnosti obyvatel při vzniku požáru i opatření
pro předcházení požárům. Jako asi v každé obci se založením sboru byly určité potíže, neb se jednalo o neplacené
dobrovolné povinnosti a z počátku často i s nutností
finančního přispění. Založení sboru v Desné předcházelo
v roce 1934 zpracování a obecním zastupitelstvem za
starosty Václava Tomšíčka schválení Požárního řádu
politické obce Desné s doručením každému majiteli domu.

Řád určoval pravidelné čistění komínů, zákaz kouření na
nebezpečných místech, povinnost občanů pomoci při
požárech, způsob vyhlašování poplachu, povinnost
poskytnutí vodního zdroje (vodárny) a další povinnosti.
17. září 1917 tj. před 100 lety
požár chalupy č. 44 – Kostlán Jan, kde majitel uhořel,
a chalupa zanikla.
24. ledna 1907 tj. před 110 lety
požár mlýna č. 62 a 7. listopadu téhož roku požár
chalupy č. 60 p. Sýkory (hodinář).
Jistě stojí za připomenutí, že je to již 15 let, kdy v roce
2002 v celé republice byly ohromné záplavy. Velká voda
ničila vše, co ji přišlo do cesty. Tato katastrofa zasáhla
i Litomyšl a Prahu, kde zatopila i některé úseky metra,
zatopena byla i zoologická zahrada.
Závěrem mi dovolte Vám popřát klidné a spokojené
vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce.
Oldřich Kladivo – kronikář SDH

Pamětní kniha obce Desné
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Okresní liga Svitavska 2017
Už patnáctou sezónu se desenské týmy mužů a žen
zúčastňují Okresní ligy Svitavska v požárních útocích.
V prvním roce svého vzniku, tedy 2003, soutěže hostili
4 pořadatelé. Počet pořadatelů se postupně navyšoval až
do současnosti, kdy soutěže pořádalo jedenáct sborů a to
Široký Důl, Lubná, Telecí, Hartmanice, Velké Opatovice,
Nedvězí, Oldřiš, Kamenec, Desná, Perálec a Květná.
Letos opět soutěžily dva desenské týmy mužů a jeden
tým žen.
Zatímco tým našich žen se po celou sezónu držel na
nejvyšších příčkách průběžného bodování, týmy mužů na
to šly jinak.
Poprvé byly výkony týmů A i B velice vyrovnané
(možná i proto, že snad každý post si většina závodníků
vyzkoušela v druhém týmu) a téměř vždy padaly časy
okolo osmnácti vteřin. Tedy hned na úvod neplatný pokus
u Béčka a čas Áčka 33s, 24s nebyl optimistický, ale pak se
začalo dařit. Béčko díky ještě dvěma neplatným pokusům
skončilo na celkovém jedenáctém místě. Áčko se však díky
stabilním časům každým závodem prokousávalo k vyšším pozicím a nakonec vítězstvím v Květné vybojovalo
celkové třetí místo.
Naše ženy sice celou sezónu koketovaly s prvním
celkovým místem, ale cesta nebyla tak přímočará, jak by se
mohlo zdát. Do posledního závodu v Květné nebylo nic
jisté. Holky musely jasně porazit tým žen z Nedvězí.
Ovšem holky to rády napínavé až do konce a to doslova!
Závod v ženské kategorii byl toho zářijového propršeného

odpoledne velice infarktový. Naše holky sice daly horší
čas, ale o jeden bod měly bodovou výhodu. Žádný jiný
tým se nesměl mezi Nedvězí a Desnou dostat. Rozhodně
nikdo z nás nezapomene to nekonečné čekání než ostatní
týmy doběhnou. Všichni jsme netrpělivě a úpěnlivě
s každým pokusem hypnotizovali časomíru. Po každém
pokusu se stánkem, kde Deseňáci stáli, ozvalo hlasité
„uuuuf”. Když svůj pokus dokončil poslední tým toho
dne, bylo jasno! Ženy z Desné jsou vítězkami ligy! Ve
shrnutí poslední závod v Květné: zima, déšť, parta,
nervozita, napětí, úleva, štěstí, radost.
Závěrem krátké nahlédnutí do statistik.
Tým žen Desné za dobu existence okresní ligy vyhrál
podruhé okresní ligu (poprvé 2011), ale vždy byl na
stupních vítězů mimo jediné sezóny v roce 2006, to byl
čtvrtý. Závod okresní ligy vyhrál 21krát.
Tým mužů vyhrál okresní ligu třikrát (2008, 2010, 2011)
a dvakrát byl na stupních vítězů (2007, 2017). Závod
okresní ligy vyhrál 9krát.
Samozřejmě jsme naše výkony řádné oslavili na
slavnostním vyhlášení Okresní ligy Svitavska, které se
konalo 11. listopadu v Pomezí.
Máme odběháno a odslaveno, ale nezahálíme, již
v listopadu byla zahájena atletická a technická příprava na
další sezónu. Náš stroj už také podstoupil technickou
kontrolu, je připraven podávat dostatečný výkon a hnát
naše proudaře k terčům.
Martin Lipavský

Foto ze slavnostního vyhlášení okresní ligy Svitavska - bronzoví muži a zlaté ženy
Vrchní řada zleva: Pavel Šimek, Vít Lipavský, Jaroslav Boštík, Dušan Flídr, Lukáš Flach, František Kuchta,
Martin Kusý, Jan Nádvorník, Vladimír Lipavský, Lubomír Lipavský
Prostřední řada zleva: Kamila Lipavská, Karolína Renzová , Kateřina Hápová, Martin Lipavský,
Josef Rosypal, David Nádvorník, David Flach, Věra Rosypalová
Spodní řada zleva: Petra Šauerová, Hana Chaloupková, Eva Bartošová, Veronika Renzová, Tereza Kladivová, Pavlína Flachová, Anička Šimková
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Shrnutí činnosti mladých hasičů SDH Desná

Sbor dobrovolných hasičů v Desné má ve svých řadách
kolem 40 dětí mladších 18 let. Většinu členů tvoří děti
z Desné, ale jsou mezi námi také děti z Poříčí a Horního
Újezda.
Jako každý rok jsme i v letošním roce absolvovali
několik tradičních pravidelných akcí dětí a mládeže . Patří
k nim například dětský karneval, který probíhá na konci
ledna v kulturním domě v Horním Újezdě. Tématem
Superhrdinové a princezny jsme snad udělali radost všem
dětem. Děti se bavily při různých sportovních i dovednostních disciplínách. Nakonec musely najít princeznu, za
což byly odměněny dárkovým balíčkem. Nechybělo ani
vyhlášení nejlepších masek a židličkovaná. Karnevalu se
zúčastnilo přes 40 dětí. V zimních měsících následovala
příprava v naší multifunkční hale. Starší žáci a dorostenky
trénují téměř nepřetržitě. Před sezónou jsme ještě dobili
baterky na výletě v Tongu v Hradci Králové, který jsme si
všichni moc užili. Prvním závodem sezóny byla dvoudenní soutěž ve Svatém Jiří, kterou jsme s družstvem mladších
žáků pojali jako přípravu na okresní kolo. Na těchto
závodech se nám dařilo. Terezka Faltysová vybojovala
bronzovou medaili v jednotlivcích a celkově jsme obsadili
páté místo. Ještě před okresem děti plnily odznaky
odbornosti, které jsou nyní povinné pro celoroční činnost
dětí a mládeže. Na okresním kole hry Plamen, které se
letos konalo v Litomyšli, se dařilo zejména starším žákům.
Mladším se nevyhnula zranění, přesto jsme dokázali
postavit dvě družstva, která obsadila 9. a 20. místo. Starší
vybojovali stříbrné příčky a tím i postup na krajské kolo
v Mladkově. V závodě jednotlivců se našim děvčatům
opět zadařilo, kdy Terka Faltysová za mladší obsadila
2. místo stejně jako Jitka Nádvorníková za starší a Káťa
Kusá brala bronz. Na pohárové soutěži v Poličce vše
probíhalo podle podobného scénáře. Mladší se umístili na
10. a 20. místě, starší opět získali stříbrné medaile.
V jednotlivcích se zase ukázaly naše holky – už známá
jména: Terka Faltysová 3. místo v mladších, za starší
žákyně byly desenské barvy zastoupeny hned 4x v první
desítce: Kristýna Kršková 10. místo, Jitka Nádvorníková
5. místo, Katka Kusá 3. místo a Žaneta Renzová se stala
vítězkou. Gratulujeme k tak krásným výkonům!
Na krajském kole v Mladkově, které se konalo 16. 6.,
starší žáci obsadili celkové 11. místo. Nutno říci, že tým

starších byl doplněn několika mladšími žáky, proto
výkonově nemohli stačit soupeřům.
Následovalo také okresní kolo dorostu v Moravské
Třebové, kde naše dorostenky po velké snaze a velmi
napínavých závodech nakonec skončily na nepopulárním
4. místě a nepostoupily na kraj.
Sotva dětem začaly prázdniny, nás vedoucí čekalo
nejvíc povinností dopřipravit letní pobyt. Opět jsme byli
v Borovnici, kde nám naprosto vyhovuje zázemí i prostředí. Tématem letošního pobytu byli Indiáni. Každý den děti
plnily různé zkoušky, aby je šaman na konci mohl jmenovat bojovníky kmene. Některé z dětí začaly plnit také
odznak specializace kuchaře. Řekla bych, že každý rok je
náš pobyt lepší a lepší. Všichni jsme se skvěle bavili
a těšíme se na příští rok.
Na konci prázdnin a začátku září jsme objeli ještě
pohárové závody v Dolní Dobrouči, Kamenci a Zderazi.
Do Kamence jely pouze starší žákyně na jednotlivce –
Žanďa Renzová získala bronzovou medaili s časem 13,07s
a Jíťa Nádvorníková byla 16. Ve Zderazi jsme byli pouze
s mladšími žáky, za vydatného deště se naše A umístilo na
12. místě a B na místě 17. Před podzimním kolem 1. 10. jely
starší žákyně ještě na závody jednotlivců do Hlinska, kde
je velká konkurence a kde se opět zadařilo Žanetce a s časem 13,15 s obsadila stříbrnou příčku. Káťa Kusá s časem
14,08 byla šestnáctá. Rozdíl v čase je jen necelá vteřina a už
je to rozdíl čtrnácti míst.
Podzimek se konal 7. 10. v Hartmanicích. Zázemí dvou
velkých stanů při zimě a dešťových přeháňkách moc
nevyhovovalo počtu cca 500 dětí, které se závodů účastnily. I letos jsme postavili 3 hlídky mladších žáků, které
obsadily 8., 28. a 34. místo. Starší měli medailové ambice,
ale zbytečnými chybami skončili až na 13. místě. Podobně
i dorostenky, které byly čtvrté, což je na jaře bude hodně
mrzet.
Po sezóně jsme nechali opravit dětskou mašinu a moc se
těšíme, jaké s ní budeme příští rok podávat výkony.
Ráda bych poděkovala úplně všem, kteří podporují naši
činnost, zejména starostům obcí Desná, Poříčí a Horní
Újezd, starostovi SDH Desná Dušanu Flídrovi a celému
výkonnému výboru SDH Desná. Dále také rodičům, kteří
vozí děti na tréninky či soutěže nebo nám pečou dobroty.
Závěrem přeji všem pokojné Vánoce a mnoho zdraví do
nového roku.
Věra Rosypalová
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