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Toulání po okolí hradu Svojanov

Jak ten čas letí. Již 13 let jsou
organizovány společné pěší
vycházky „Přátel pěší turistiky v Desné“. Dne 8. 5. 2018
se uskutečnil již 24. společný pochod po zajímavých
místech v blízkém okolí naší vesnice. Vzdálenost vybíraných míst se stále zvětšuje a nám nezbývá než na místo
dojet osobními auty a pak pokračovat pěšky. Nyní byl
vybrán nedaleký hrad Svojanov u Poličky. Milou skutečností bylo přivítání ve Svojanově desenským rodákem
P. Stanislavem Tomšíčkem. Ukázal nám faru a celý den nás
ochotně doprovázel. Navštívili jsme kostel sv. Petra
a Pavla z roku 1786 a ve Starém Svojanově kostel sv. Mikuláše ze 13. století. Městys Svojanov má 398 obyvatel.

V padesátých letech minulého století došlo k zestátnění
a do majetku města Poličky se hrad vrátil až na základě
restitucí v roce 1992. Stavebně byl ale celý komplex velmi
zanedbaný a některé části ve zcela havarijním stavu. To
přivedlo vedení města k rozhodnutí o zahájení postupné
stavební obnovy. V současné době slouží obnovený hrad
nejširší veřejnosti především jako výletní cíl. Hrad nabízí
3 prohlídkové okruhy. My jsme zvolili okruh C, tj. venkovní, s možností návštěvy nádvoří, gotické zahrady, teras,
hradeb a rozhledny na vrcholu věže. Na hradě se konají též
četné kulturní akce, šermířská vystoupení, divadelní
představení, koncerty, vystoupení sokolníků. K tradičním
akcím patří hradní jarmark. Hrad je oblíbeným místem
i pro konání svatebních obřadů a různých společenských
akcí a oslav. Je zde i penzion pro rekreační pobyt.

Pak již následoval výstup ke hradu, tj. cíli naší cesty. Hrad
byl založen kolem roku 1224 Přemyslem Otakarem II. jako
strážní hrad při obchodní stezce zv. Trstěnická. Po jeho
smrti na Moravském poli získal hrad sňatkem s královnou
Kunhutou Záviš z Falknštejna. Ten proměnil gotickou
pevnost na sídlo evropské úrovně. Hrad ale následně
postihl požár v roce 1569. Kolem roku 1842 byly do prostor
romantické zříceniny vestavěny zámecké budovy. Vznikla
tak unikátní kombinace středověké architektury a empíru
té doby s nádhernou dominantou v podobě středověké
věže (hlásky). Svojanov je jediným hradem v našich
zemích, v jehož architektuře se mísí středověk s 19. stoletím. Od roku 1910 je hrad v majetku města Poličky.

Při zpáteční cestě někteří z nás navštívili i nedalekou
osadu Balda, kde v minulosti byly minerální lázně. Kolem
roku 1740 byl zde u zřídla postaven dřevěný lázeňský
dům a skromný penzion s kapacitou až 60 míst. Majitel
bysterského panství zde následně nechal postavit kapli
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Zpívání u jesliček

1

Novinky z naší školičky
V posledních měsících jsme měli řadu pěkných kulturních
zážitků. Zmíním např: ,,Pohádky kočky Micky“ u nás
v MŠ, divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli ,,Makový
mužíček“, besídka ke Dni matek, Sportovní hry mateřských škol v Litomyšli“, školní výlet na Zámek Častolovice, Den dětí, divadlo Honzy Petráše ,,Popletové“ v naší
MŠ...

Krůček po krůčku, den po dni jsme se opět přiblížili konci
června, konci dalšího školního roku...
Jsem velmi ráda za stabilní personální obsazení školy,
které funguje bez větších obtíží. Všem tímto děkuji za
výborné pracovní výsledky. Kolektiv je posílen o školního
asistenta, Lenku Šedovou z Budislavi, kterou platí na
4 hodiny denně Městský úřad Litomyšl.

Vstup na některé z těchto akcí byl dětem placen z evropských projektů pod záštitou MÚ Litomyšl. Dopravu na
školní výlet nám zaplatila Obec Poříčí. Všem tímto velice
děkujeme!
text: Bc. Anna Veselíková, foto: Nikola Kvapilová, DiS.

Jako každý rok v květnu proběhl zápis pro další školní rok.
Letos odchází do ZŠ 8 dětí, tolik jich tedy bylo nově přijato
pro příští školní rok, 1 dítě nebylo přijato z kapacitních
důvodů.
Ředitelka školy vytvoří před zápisem ,,Kritéria přijímání
dětí“, kdy je pořadí dětí bodováno a podle toho jsou děti
přijaty či nepřijaty. Hlavním kritériem je věk a místo
trvalého pobytu dítěte. Musím zdůraznit, že děti z Desné
a z Poříčí jsou na stejné úrovni – děti z Desné nejsou
přednostně přijímány před dětmi z Poříčí. Zásadní je věk,
tedy datum narození.

Krásné prožití letních prázdnin,
slunečné počasí a chvíle pohody
přeje všem čtenářům kolektiv MŠ.
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 14. 5. 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 28. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- střednědobý výhled rozpočtu obce Desná
na rok 2018 – 2020
- rozpočet obce Desná na rok 2018
- střednědobý výhled Mateřské školy Desná
na rok 2018 – 2020
- rozpočet Mateřské školy Desná na rok 2018
- poskytnutí dotace z rozpočtu obce na provoz místní
prodejny a smlouvu o poskytnutí individuální
dotace na rok 2018
- 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 10 000 Kč a smlouvu
o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru Farní charitě Dolní Újezd
ve výši 10 000 Kč a smlouvu o poskytnutí
finančního daru
- poskytnutí finančního daru SDH Desná a ve výši
20 000 Kč a smlouvu o poskytnutí finančního
daru
- poskytnutí finančního daru ČSV Litomyšl ve výši
2 000 Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru Salvii Svitavy ve výši
6 000 Kč a smlouvu o poskytnutí finančního
daru
- převedení hospodářského výsledku Mateřské školy
Desná ve výši 2 085,87 Kč do rezervního fondu
- smlouvu o dílo s firmou Skanska a. s. na akci „Obnova
místní komunikace“
- smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- prodej obecního pozemku p. č. 2/15 ostatní plocha
o výměře 355 m2 dle geometrického plánu
č. 227-104/2017
- směrnici pro nakládání s osobními údaji
- smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Pk na rekonstrukci požární zbrojnice
- vypracování studie Desná – likvidace odpadních vod,
zpracovatel PROJEKTY VODAM s. r. o.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Miroslav Kysilka
Ladislav Dvořák
Jan Kulhavý
Věra Capoušková
Čeněk Čermák
Marie Voříšková

70 let
70 let
75 let
81 let
82 let
89 let

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

Narození
Jan Kroulík

Úmrtí
Miroslav Motyčka

Dětský den Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka

Zahumenní cesta

Dne 1. 6. 2018 jsme se za krásného počasí zúčastnili dne
dětí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka v Morašicích.
Otázky, které děti řešily, se vztahovaly ke stému výročí
vzniku Československa. Vědomosti našich dětí byly jako
obvykle na vysoké úrovni, na jednotlivých stanovištích
patřily k nejlepším. Chybělo však závěrečné hodnocení,
jak jsme byli v minulosti zvyklí, od třinácté obce po první
a to bylo trochu zklamání. Děkuji všem dětem, které nás
reprezentovaly.

Dne 7. 6. 2018 jsme mohli dovolit provoz po nové komunikaci č. 605/1 po vyjádření Policie ČR a Městského úřadu
Litomyšl. Jedná se o provoz po komunikaci podle dopravního značení, zvláště max. povolené rychlosti 30 km/h. Je
to provoz předčasný a trvale bude povolen po kolaudaci
stavby.
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Vážení spoluobčané,

Odpadní vody

sběr odpadu se stal v poslední době problematičtější díky
nekázni lidí a odběru odpadu ke zpracování. Sdělovací
prostředky informují o problému odvozu plastů do Číny
a to má dopad i na Technické služby Hlinsko. Dopis
ředitele p. Stejskala informuje i o ekonomických dopadech
na svoz. Výňatek z dopisu ředitele Technických služeb:

Hospodaření s odpadní vodou, jak nám ukázala studie
v loňském roce, je problém pro každého z nás. Zákon
o nakládání s odpadními vodami doznal v poslední době
změny v tom smyslu, že od roku 2021 bude občan povinen
dokládat, jak s odpadní vodou naložil a to i zpětně až do
roku 2019. Nyní máme předloženu nabídku společnosti
„Vodam“, která už bude řešit podrobně technické
i ekonomické údaje pro návrh dalšího postupu.

1. Hromady odpadů i několik dní před svozem
- v minulosti se v mnoha obcích toto podařilo odbourat.
V letošním roce se opět začaly hromady vyskytovat a to ve
velkém množství. Ze strany zákona o odpadech jsou až do
doby odstranění černou skládkou. Žádám Vás proto,
abyste zajistili, aby občané neukládali samovolně odpady
na svozová místa a tyto hromady netvořili, ale aby odpady
předávali ve stanovenou hodinu přímo na svozové
vozidlo, jak je i stanoveno pro realizaci svozu.

Vysoké napětí na hřišti
Dne 13. 6. 2018 byla nad hřištěm odstraněna hrozba
nebezpečí pro hasičské soutěže, zdraví a životy lidí. Obec
toto opatření učinila po naprostém souhlasu zastupitelstva obce i přes vysoké finanční náklady. Vyřízení všech
náležitostí k provedení rekonstrukce trvalo víc než rok.

2. Množství odpadu – v letošním roce dochází k enormnímu nárůstu množství odpadů. Upozorňujeme, že svoz
mobilního a nebezpečného odpadu slouží k likvidaci
odpadu z běžného života občanů (v podstatě to, co vyprodukuje za půl roku od svozu ke svozu, popř. to, co se
rozbilo, zničilo, vyměňuje… apod.). Není možné, aby
občané likvidovali odpady např. z objektů po koupi nebo
zdědění, dále aby likvidovali stavební odpady po rekonstrukci objektů – toto není součástí poplatku (logicky není
možné, aby sousedé zaplatili moji rekonstrukci).
S ohledem na shora uvedený vývoj žádáme, aby ze svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu byly již
vyjmuty pneumatiky a občané s nimi nakládali v režimu
zpětného odběru.
Všechny výše uvedené skutečnosti výrazně předražují
svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu a budou mít vliv na vývoj výše poplatku pro následující
období.
Josef Jebousek

Obec Desná
srdečně zve všechny
malé i velké na

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
KDY: v pátek 29. 6. 2018 od 17 hod.
KDE: na hasičském hřišti
Pro děti jsou připraveny zábavné sportovní
disciplíny a malé překvapení na závěr.
Pro děti i rodiče limonáda, pivo, špekáčky
a nějaká dobrota ZDARMA :-)

4

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018
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Jaro
v TJ Horní Újezd

Pozvánka na již 25. výšlap
Ten se uskuteční v pátek
6. července 2018. Sraz účastníků je u hasičské zbrojnice
v 8 hodin. Zveme vás k opětovnému putování k pramenu řeky Desná. V roce 2006 to
byl první společný výšlap
Přátel pěší turistiky. Tehdy
jsme šli přes Kamenné Sedliště, kolem rybníku Zimka až
k pramenu u osady Hatě, což bylo i s cestou zpět nejméně
20 km. Tentokrát bychom to podstatně zkrátili, auty se
přepravili do Borové u Poličky a šli okruh přes Svatou
Kateřinu k pramenu Desinky a zpět. Hrneček, který jsme
tam tenkrát pověsili, asi po 12 letech nenajdeme, a tak
vezmeme s sebou jiný. Pokud by byly s námi i děti, bylo by
možno navštívit minifarmu Falbgery, což je soukromý
rodinný zookoutek s cca 30 druhy a plemeny zvířat (např.
poník, zakrslé kozičky a ovce, miniprasátko, nutrie,
ptactvo, různá zajímavá drůbež a morčata, fretka, burunduci,…). Zakončení v restauraci Švandova roubenka.

V průběhu června padá opona za mistrovskými fotbalovými soutěžemi a nastává období hodnocení a bilancování,
ale také příprava na nový ročník, protože letní pauza je
vždy velmi krátká.
Družstvo mužů sice pod novým trenérem Pavlem
Schejbalem uhrálo více bodů než na podzim, ale to zdaleka
nestačilo na posun z posledního místa tabulky. Po třech
sezónách tak sestupujeme z I. B třídy. Nejedná se o žádnou
tragédii, tato soutěž pro nás byla vždy nadstandard, horší
to však je se stavem hráčského kádru. Místní dvacetiletí
jsou unaveni z práce, bolí je nejrůznější části těla, venčí psa
a mají spoustu dalších úsměvných důvodů, proč na fotbal
nemůžou, takže na jaře jsme se snažili lepit díry zkušenými borci z Poličska v čele s matadorem Frantou Švecem.
Po několika letech jsme obnovili žákovské mužstvo, a to ve
spolupráci s Morašicemi. Před sezónou jsme ohledně
výsledků neměli moc velká očekávání, proto je výsledný
bodový zisk přes 20 bodů příjemným překvapením. V této
kategorii je naopak hráčů velké množství, pravidelně se na
zápasy scházelo 17 – 18 fotbalistů. Do žákovské kategorie
navíc v létě přibude silný ročník 2007, a proto jsme se
rozhodli, že do nové sezóny přihlásíme mladší a starší
žáky zvlášť.

Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Nejlepší výsledky zaznamenaly týmy přípravek. Starší
přípravka vstoupila do jarní části impozantně, když
úvodní pětici turnajů vyhrála. Poté přišel mírný herní
propad a v druhé části přibyla dvě druhá a dvě třetí místa.
Největší výsledkový progres zaznamenala mladší
přípravka. Z osmi turnajů tři vyhrála a na zbývajících
skončila na druhém místě. Škoda, že nám forma nevydržela i na Pohár OFS Svitavy v Čisté, kde jsme skončili na
7. místě. Také v kategoriích přípravek máme slušný počet
dětí. Do sezóny 2018/2019 přihlašujeme stejně jako letos
mladší a starší přípravku v souklubí s Morašicemi.
Za uplynulou sezónu patří poděkování všem členům
výboru TJ, trenérům a hráčům, sponzorům, partnerským
obcím a všem, kteří naši činnost podporují.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

Obchod potravin a smíšeného
zboží v Desné děkuje
za Vaši přízeň a přeje
mnoho krásných zážitků
a odpočinku v čase dovolených

Zastupitelé obce
a redakce Deseňáčku
přejí všem občanům
mnoho sluníčka
v období prázdnin a dovolených.
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Krajská soutěž Zlatá včela
průběh dohlížela paní komisařka ze Včelařské školy
v Nasavrkách. V kategorii mladších žáků se děti ze
Sebranic umístily na 1.,3., 5. a 7. místě. Celkem soutěžilo
29 dětí. Před závěrečným hodnocením v odpoledních
hodinách měly děti možnost se účastnit různých her,
výtvarných prací i procházky po obci.

V Sebranicích v budově školy se 14. dubna 2018 konala
krajská soutěž mladých včelařů Zlatá včela. Soutěž byla
rozdělena do dvou kategorií : mladší žáci (1. – 5. třída ZŠ)
a starší žáci (6. – 9. třída ZŠ). Soutěž začínala písemným
testem včelařských znalostí, dále botanika, včelařské
pomůcky, praktické ošetřování včelstev, práce s mikroskopem.

Každá činnost i spolek potřebuje pro budoucnost mít své
nástupce. Ve včelaření je to složitější, neboť včely svými
žihadly způsobují strach u dětí i u některých dospělých.
Včelařský kroužek při základní škole je tak téměř ideální
prostředí k takovému seznamování. Má to však svá úskalí.
První problém je získání vedoucího takového kroužku.
Dříve to bývali často hlavně učitelé, dnes tomu tak již není.
Dále materiální zabezpečení, tj. pomůcky a nářadí, úly
a i včelstva. Samozřejmě i dostatek zájemců z řad dětí. Na
území litomyšlské včelařské organizace pracoval v dobách dřívějších kroužek při Základní škole v Dolním
Újezdě, pod vedením pana učitele Josefa Dubišara z Poříčí.
Pro zajímavost v tomto kroužku začínal se včelařením
i Standa Tomšíček z Desné, který se po letech stal profesionálním včelařem. Po určitou dobu byl včelařský kroužek
i při škole v Trstěnici, Lubné, Cerekvici, Pazuše, Vidlaté
Seči a Budislavi. V současné době pracuje v okruhu naší
včelařské organizace Litomyšl pouze kroužek v Sebranicích. O dobré práci tohoto kroužku svědčí, jak dobré
umístění v krajské soutěži, tak i postup do celostátního
kola v Nasavrkách, které se konalo 18. – 20. května 2018,
kde se sjelo 36 soutěžících z celé České republiky. I zde se
děti ze Sebranic ve velké konkurenci umístily na velmi
pěkných místech.
Oldřich Kladivo

S fotoaparátem v ruce jsem měl možnost nahlédnout do
učeben, kde znalostní zkoušky probíhaly. Měl jsem
možnost nahlédnout i do otázek testu. Určitě by to nebylo
nic lehkého i pro starší zkušené včelaře. Test se týkal oboru
botaniky, rozpoznávání různých stromů, keřů a včelařsky
významných rostlin, anatomie včely, práce s mikroskopem a v neposlední v řadě i praktické ošetřování včelstev
za pomocí různého nářadí a pomůcek. Je obdivuhodné,
jak to malé děti zvládaly a jaké mají znalosti. Dobrá
příprava dětí včelařského kroužku v Sebranicích pod
vedením Jiřího Křivky nakonec ukázala velmi dobré
umístění. Celé soutěže i hodnocení se účastnila a na
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První světová válka
Dne 26. července 1914 byla vyhlášena v naší říši mobilisace
kancléř mezi jiným – „přenésti se přes oprávněný protest
částečná a za pět dní na to všeobecná. Byly to důsledky
lucemburské a belgické vlády, neboť kdo je tak ohrožen
vzrušujících událostí předchozích, z nichž vražedný útok
jako my, musí pomýšleti jen na to, jak se prosekat.“
na následníka trůnu a jeho choť v Sarajevě vyvolal
Odvolávajíc se na porušení neutrality Belgie Německem.
ohromující dojem v celém světě. Dalším vývojem věcí
Anglie dne 5. srpna prostřednictvím svého velvyslance
dramaticky stupňovaných k válečnému konfliktu se
v Berlíně vypovídá válku Německu. Den na to doručeny
Srbskem, když neposkytlo požadovanou uspokojivou
pasy ruskému velvyslanci ve Vídni a zvláštní vydání
odpověď na notu rakouské vlády, která byla předložena
„Wiener – Zeitung“ ohlašuje, že mezi RakouskoSrbsku dne 23. července 1914 s přesně vymezenou 48 hoUherskem a Ruskem je stav válečný. Po boku Srbska také
dinovou lhůtou.
Černá Hora vyDo 22. srpna 1915 jsou ohlášeny 20 výpovědí války na evropské půdě:
V sobotu 25. čerpověděla válku
vence po 6. hodině
ústředním mocnosvečer opustil ratem, na sklonku
kousko-uherský
srpna činí totéž
vyslanec Bělehrad,
Japonsko, počátv neděli dopoledne
kem listopadu
doručeny byly
propuká válečný
srbskému vyslanci
stav mezi Turecve Vídni pasy a k formálnímu vypovězení války
kem a trojdohodou a 23. května letošního roku po vleklém
Rakousko-Uherska Srbsku došlo v úterý dne 28. července
vyjednávání věrolomná Itálie vypovídá válku našemu
1914.
mocnářství, opouštějíc tak alianci, jejíchž výhod až dosud
velice ochotně vykořisťovala.
Již před tím v sobotu oznámila petrohradská telegrafní
Mezi Německem a Itálií jsou dosud jen diplomatické styky
agentura, že carská vláda, „značně překvapujícími
přerušeny, stejně mezi Černou Horou a Tureckem. Mezi
událostmi a ultimatem daným Rakouskem Srbsku,
Japonskem a Tureckem nebylo ani za míru diplomaticsleduje pozorně vývoj rakousko-uherského konfliktu,
kých styků.
v němž Rusko nemůže zůstati indiferentním.“ Dne
27. července 1914 oznamují německé listy, že válečná
Tak vznikla a rozšířila se válka, kterou vzhledem k ohrostrana v Rusku prosadila válečné zakročení, což by pro
mné rozlehlosti bojišť na pevnině i mořích vším právem
Německo znamenalo případ války. Den na to z Londýna se
nazvati lze světovou.
hlásí, že Anglie hodlá navrhnouti, aby spor rakousko –
srbský předložen byl konferenci evropských mocností,
z Německa se však zdůrazňuje, že nutno usilovati o to, aby
Toto je opsaná úvodní část válečných zápisů řídícího
spor ten zůstal lokalizován. Dne 31. července 1914 oznaučitele Leopolda Klapálka z 25. července 1915 ve školní
muje se z Berlína, že v Rusku byla vyhlášena všeobecná
kronice desenské školy. Už z tohoto krátkého textu
mobilizace, načež německý císař Vilém nařídil vyhlášení
vycítíme, že Evropou i širším světem se šířilo mnoho let
stavu hrozícího nebezpečí války a německá vláda podala
napětí a jen se čekalo, až přijde „vhodná“ příležitost (tento
do Petrohradu ultimatum, v němž Rusko vyzváno, aby do
atentát se velmi hodil), aby se každý, jako ublížená strana
12 hodin zastavilo válečné přípravy, jinak že Německo
bránil, ve skutečnosti docházelo k dobyvačné taktice
vyhlásí mobilizaci celé armády. Odpověď z Petrohradu
všemi směry. Připadá mi to s odstupem času a konečným
v určené lhůtě nedošla. Dne 2. srpna 1914 oznamuje se
výsledkem jako když se mezi šelmy hodí kus masa
z Berlína, že došlo již k pohraniční srážce s útočnou ruskou
a každá se snaží urvat co největší díl pro sebe. Vzájemné
hlídkou a německý velvyslanec v Petrohradě odevzdává
předběžné koaliční dohody různých říší zavazovaly
formální vypovězení války Německem Rusku. Současně
jednotlivé země ke společnému útoku či obraně a vidíme,
oznamují berlínské zprávy mobilisaci francouzského
kam až takto skrývaná touha po moci a záboru území
válečného loďstva. Téhož dne vtrhlo německé vojsko do
vedla. K zatažení téměř celého světa do války během jen
Lucemburska, v německých listech mluví se o srážkách na
několika dní. Postupem času také k pozvolnému vzájemhranicích francouzských a o útocích francouzských letců
nému vybití a vyčerpání armád i civilního zázemí
a německý velvyslanec v Paříži žádá za vydání pasů. Tím
a nakonec k rozpadu i toho, co měli vládcové v rukách
propukla též Válka německo-francouzská dne 3. srpna
před válkou. Deset milionů lidských životů bylo obětí
1914.
těchto politických šarvátek.
Dne 4. srpna podáno bylo německé ultimatum Belgii
První světovou válkou jsme se zabývali v tomto
a protože nesvolila k požadovanému průchodu německéDeseňáčku už v roce 2014, což si můžete znovu nalistovat
ho vojska územím belgickým, nastává válečný stav mezi
a širší regionální kontext se jmény padlých najdete i na
Německem a Belgií. Německý říšský kancléř Bergmanfarních www stránkách mladočovských na: httHollweg prohlašuje v říšském sněmu německém, že
p://www.farnostmladocov.cz/clanky/vzpominky-naněmecké vojsko vstoupilo snad již z Lucemburska na
obeti-i.-svetove-valky/
belgickou půdu. „Byli jsme nuceni“ – prohlásil říšský
Stanislav Tomšíček
8

Úspěchy ve sportu
Po loňském vítězství na Olympiádě dětí a mládeže dosáhl
Michael Kopecký opět skvělého úspěchu.
Stal se mistrem České republiky ve stolním tenise ve
čtyřhře pro rok 2018 v kategorii mladšího žactva. Ve stejné
kategorii přidal bronzovou medaili v mixu.
Dalším úspěchem v tomto roce bylo celkové vítězství
Grand Prix Prahy do 15 let jak v single tak double, kterého
dosáhl v pouhých 12 letech.
Jarda Kopecký
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Zábava na prázdniny
Pomoz vráně správně umístit poházená slova do křížovky
a společně si pak přečtěte jednotlivé části tajenky pěkně popořadě.
Předtištěná písmenka ti trochu napoví.

Určete na semaforech, který světelný signál svítí
a správně ho vybarvi!

Útěk ze strašidelného zámku

Čísla a sportovci
Každý sportovec představuje jednu číslici. Urči, jaké číslici
se „rovná” každý sportovec a vypočítej příklady.

Právě se pokoušíš utéct ze strašidelného zámku.
Drž se přesně naznačené cesty - bílé strašidlo, černé strašidlo,
šedé strašidlo (v tomto pořadí).
Můžeš se pohybovat rovně, doprava, doleva, dozadu, ale nikdy
ne po úhlopříčce! Svou cestu ven vyznač fixou. Hodně štěstí!

žokej =
hokejista =
vzpěrač =
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fotbalista =
cyklista =
lyžař =

Jarní zápolení mladých hasičů
Jarní přípravu jsme letos začali o jarních prázdninách
v naší multifunkční hale. Poslední den prázdnin jsme
strávili společně v posilovně na Desné, kde jsme hráli
různé deskové hry. Jen co jarní sluníčko vysušilo hřiště, už
jsme šli trénovat ven. Letos máme 2 družstva mladších
žáků a 1 družstvo starších žáků. První letošní závody jsme
absolvovali ve Svatém Jiří 11. a 12. 5., kde se závodí ve
všech disciplínách jako na okresním kole, tudíž je to pro
nás dobrá příprava. Účastnilo se pouze jedno družstvo
mladších žáků. První závody si vybraly svoji daň, téměř
každý ze závodníků udělal nějakou větší či menší chybičku a bylo z toho výsledné celkové 9. místo. Což
v poli 27. startujících družstev není špatné umístění.

Obrovskou radost nám zde udělala Terka Faltysová, která
zvítězila v jednotlivcích v kategorii mladší žákyně. O dva
týdny později následovalo okresní kolo hry Plamen, které
se letos konalo v Dolním Újezdě. Celé dva dny bylo krásné
počasí. Na závody jsme přivezli obě dvě družstva mladších a starší žáky. Mladšímu áčku se malinko nepovedla
štafeta CTIF, ale jinak podalo pěkné výkony, které mu
vynesly celkové krásné 5. místo. B tým, tvořený z těch
nejmladších členů, obsadil pěkné 17. místo. Starším
žákům se nedařilo podle jejich představ a obsadili výsledné 10. místo. Jednotlivci nám udělali opět radost.
Z mladších žáků postoupil Jonáš Krška (4. místo)
a Karolína Kuchtová (3. místo) na krajské kolo do
Pardubic, ze starších žákyň postoupila Kateřina Kusá,
která získala v Újezdě stříbrnou medaili. Kraj se koná
16. 6., takže budeme všem našim závodníkům držet pěsti.
Věra Rosypalová
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Jaro na Desné
Jakmile jarní sluníčko povolilo po dlouhé zimě led a sníh,
bylo na desenském hřišti rušno. Na začátku dubna jsme
začali jarním úklidem našeho sportovního areálu a vynesením překážek ven z boudy. Nedlouho poté se už
hřištěm rozléhal zvuk našich hasičských stříkaček,
střídavě od dětských týmů až po ty nejstarší - nově vzniklý
tým veteránů, tedy tým mužů nad 35let. Na okresní ligu
Svitavska už jezdí pět týmů z Desné. Dva týmy mužů A
a B, veteráni a rovněž i naše ženy se rozrostly na dva týmy
A a B, kdy tým B je převážně tvořen z našich mladých
nadějí – dorostenek. Z pohledu logistiky je už nutná
značná kooperace jednotlivých kategorií, aby se všech
5 lidí na soutěž dostavilo. Naše hasičské auto má kapacitu
pouze 9 osob.

ale pohořel v požárních útocích. Při prvním pokusu
zhatila naděje prasklá hadice, při druhém pokusu bylo
chyb tolik, že výsledný bídný čas stačil na čtvrté místo
v této kategorii a na celkové druhé místo. Na okresním
kole bude náš okrsek reprezentovat mužstvo z Jarošova.
Za nás sbor přeji naší okrskové reprezentaci mnoho
úspěchu.
Martin Lipavský

Okresní liga zatím měla jen dva závody z jedenácti. Dařilo
se i nedařilo, více budu informovat v dalších vydáních
Deseňáčku. Ovšem určitě jeden ze závodů seriálu soutěží
bude jistě výjimečný. V sobotu 18. 8. se na našem hřišti od
11 hod opět koná soutěž „O pohár obce Desná“. Dovolte
mi Vás co nejsrdečněji na naši soutěž pozvat, budeme
podporu velice potřebovat.
Naše úsilí, jako každý rok, patří i postupovým soutěžím.
Okrskové kolo nyní letos pořádal SDH Jiříkov v sobotu
19. 5. ve svém pěkném sportovním areálu „Za Hasičárnou“. Naše ženy, jako každý rok, potvrdily svou pozici
okresních přebornic a bez zaváhání svou kategorii
vyhrály a postoupily na okresní kolo konané dne 23. 6.
v Dlouhé Loučce. Jak už naznačuji, naše ženy po minimálně 18 letech (omlouvám se, nepátral jsem po výsledcích
okrskových kol dále) pojedou na okresní kolo samy. Tým
mužů sice vyhrál v disciplíně na 4 × 100 m s překážkami,
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