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Vědci tvrdí, že vesmír se stále rozpíná. A co víc, rozpíná 
se stále rychleji. Nemám si jak toto jejich tvrzení ověřit, tak 
mi nezbývá, než jim věřit. Tímto fenoménem se zabývá 
velké množství jistě inteligentních lidí. Takže ano, věřím 
tomu, že to tak skutečně je. Co si naopak nemusím nijak 
ověřovat, protože to zažívám denně doslova na vlastní 
kůži, je neustálé zrychlování lidského života. Dnešní doba 
je stále hektičtější a uspěchanější. Vánoce jsou bohužel 
nejlepší a nezpochybnitelný důkaz. V obchodech se 
výzdoba s vánoční tématikou objevuje každý rok o něco 
dříve, reklamy na nás útočí čím dál intenzivněji. Přípravy 
na Vánoce jsou dlouhé a hektické. Počínaje generálním 
úklidem domácnosti, přes velké vaření a pečení, nákup-
ním šílenstvím od dárků přes potraviny nekonče. Ale to 
přece nejsou úplně ty Vánoce, jaké chceme mít. Ty pravé 
jsou o pohodě, o radosti, o tom, že rodina je spolu, jde na 
procházku do lesa nebo k přátelům na kus řeči. O radování 
se z něčeho nového, co je před námi a o vzpomínání na to, 
co bylo a na ty, kdo už s námi být nemohou. Pro věřící je to
i o upřímném radování se z narození Ježíška. Co na tom, že 
nemáme před Vánoci umytá okna, nebo vycíděné všechny 
vitrínky se sklem a ve špajzu zavařeniny srovnané podle 
velikosti na novém papíru. Vánoce přijdou i bez toho. Stačí 
běžný úklid, upéct jen to cukroví, které máme opravdu 
nejraději a z pěkné nedělní procházky si přinést pár 
voňavých větviček. Kouzlo Vánoc přijde samo, pokud je 
doma pohoda, štěstí a láska. Děti se většinou snaží v tomto 
shonu rodičům pomáhat. Ne vždy se jim ale daří na 100%. 
Mnohdy by bylo lepší je někam „uklidit“, aby nepřekážely 
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Jiří Kvapil

a udělat si vše sám. Odměna za trpělivost je ale velká
a sladká v podobě dětského úsměvu a důvěry, kterou 
v nás mají. Ale nejdůležitější dětská práce je trochu jiná. Je 
to kreslení a psaní dopisů Ježíškovi. Zde papíru svěřují 
svoje tajná a velká přání. Mnohdy jsou to nejnovější 
hračky, mobily a počítače. Rodiče se jim poté snaží tyto 
přání plnit. Každý dospělý má obrovskou radost, když 
děti u stromečku výskají a poskakují poté, co najdou to 
svoje vysněné autíčko či panenku. Ale v některých 
dopisech se objeví i jiná přání. Přání mít tatínka, maminku, 
aby se babička uzdravila, aby dědeček nebyl smutný, aby 
se tatínek s maminkou měli rádi nebo jiná, od srdíčka 
napsaná přání. A proto bychom se všichni měli snažit, aby 
těch druhých přání ubylo a zbylo více prostoru pro ta 
první. Proto se přece vesmír stále rozpíná, aby na ně bylo 
více místa.

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání u jesliček

Najděme si v předvánočním shonu čas
na setkání se spoluobčany, zazpívat si
a rozdat nebo přinést vánoční radost
do svých domovů.

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

23. prosince v 16:00

Pozvánka na zpívání u jesliček
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 20. 9. 2022

Zastupitelstvo obce  Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na reklamní 
 plochu na sociální vůz a darovací smlouvu
 mezi firmou  KOMPAKT s.r.o. Poděbrady
 a obcí Desná
- rozpočtové opatření č. 3/2022
- navýšení kapacity Mateřské školy Desná z 35 dětí
 na 38 dětí

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je 
poplatek ve výši 850 Kč za jednoho poplatníka. 
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
vlastník rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce. Poplatek je splatný 
jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna 2023 nebo ve 
dvou stejných splátkách, a to do 30. dubna 2023 a do
31. srpna 2023.  Poplatky můžete uhradit v hotovosti
v kanceláři obecného úřadu nebo bezhotovostně na účet 
obce č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo 
popisné.

Upozorňujeme občany, že výše poplatku ze psa dle 
obecně závazné vyhlášky č.  2/2029 činí 100 Kč za prvního 
psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož 
majitele. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku. Poplatky můžete uhradit 
v hotovosti v kanceláři  obecního úřadu nebo bezhotovost-
ně na účet obce č. 1283416309/0800, variabilní symbol = 
číslo popisné.

Poplatky za odpad v roce 2023

Poplatky ze psa

Odpady 2023

Vážení spoluobčané. Když jsme loni před Vánocemi 
oznamovali zvýšení cen za odpady z důvodu nově 
přijatého zákona o odpadech, tak jsem se bláhově domní-
val, že cena několik let zůstane stejná. Bohužel naše vláda 
nás vede do silné recese a inflace, kde se ve svozu odpadů
z obcí nejvíce projevuje cena nafty, dále pak snížení 
výkupních cen za vytříděný papír z 5,50 Kč na 0,20 Kč za 
1kg, a totéž u vytříděných plastů. Mimo dalších vlivů  se 
toto vše promítá do nové ceny poplatku za odpad, kdy tato 
částka je  stanovena obcí Desnou pro rok 2023, v souladu
s obecně závaznou vyhláškou na 850 Kč na jednoho 
poplatníka. Nedokáži odhadnout, jak dlouho nám tento 
poplatek v této částce vydrží, neboť kroky naší vlády
v ekonomické sféře jsou naprosto neodhadnutelné.

Jaroslav Kladivo

Usnesení z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva

obce Desná ze dne 20. 10. 2022

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- program ustavujícího zasedání
- zvolení jednoho místostarosty
- uvolněnou funkci starosty
- neuvolněnou funkci místostarosty
- zvolení starostou pana Jaroslava Kladivu
- zvolení místostarostkou paní Mgr. Věru Rosypalovou
- zřízení finančního a kontrolního výboru
- předsedou finančního výboru paní Alenu Stráníkovou
- členy finančního výboru Miluši Řehůřkovou
 a Ing. Jana Nádvorníka
- předsedou kontrolního výboru
 pana Ing. Jiřího Kvapila
- členy kontrolního výboru Mgr. Jana Wątrobu
 a Jiřího Kvapila
- měsíční odměnu neuvolněné místostarostky
 ve výši 5 500,- Kč ode dne následujícího po zvolení
- měsíční odměnu předsedy finančního výboru
 ve výši 1500,- Kč ode dne následujícího po zvolení
- měsíční odměnu předsedy kontrolního výboru
 ve výši 1 500,- Kč ode dne následujícího po zvolení

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva
 podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

Nové obecní zastupitelstvo

Ve dnech 23. – 24. září proběhly volby do obecního 
zastupitelstva. Volební účast byla již tradičně vysoká a to 
76,9 % občanů s  volebním právem. Letos poprvé jsme 
nekandidovali za žádnou  stranu ani uskupení, ale každý 
„sám za sebe”.

Do obecního zastupitelstva se dostali všichni původní 
členové, kromě dvou, kteří už nechtěli pokračovat a byli 
nahrazeni novými členy. Myslím, že toto svědčí o spokoje-
nosti občanů se zastupiteli. Vážíme si vložené důvěry
a budeme se snažit ji nezklamat.

Členy zastupitelstva jsou (abecedně): Dušan Flídr, 
Jaroslav Kladivo, Jiří Kvapil, Jan Nádvorník, Věra 
Rosypalová, Miluše Řehůřková, Alena Stráníková, Jiří 
Tomšíček a Jan Wątroba.

Starostou zvolilo nové zastupitelstvo Jaroslava Kla-
divu, místostarostkou Věru Rosypalovou.

Finanční výbor pracuje ve složení: předsedkyně – 
Alena Stráníková, členové – Jan Nádvorník a Miluše 
Řehůřková.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Kvapil
a jeho členy Jiří Tomšíček a Jan Wątroba.

Nově byla vytvořena také kulturní komise, která bude 
pracovat ve složení: Jana Flídrová, Ivana Kvapilová, Věra 
Rosypalová, Miluše Řehůřková, Alena Stráníková, Marta 
Vomočilová a Jan Wątroba. Budeme se snažit pokračovat 
v pořádání stávajících akcí a přidat nějaké další.

Ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za účast ve 
volbách. Pokud budete mít nějaké podněty či připomínky, 
neváhejte kontaktovat kohokoliv ze zastupitelstva.

Mgr. Věra Rosypalová
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Narození

Pavlína Šillerová

Jubilea

V tomto čtvrtletí  oslavili:

Iveta  Golombová  55 let
Jitka Nádvorníková 55 let
Jana Nádvorníková 60 let
Helena Rosypalová 60 let
Lubomír Řehůřek  70 let
František Kárský  70 let
Růžena Kladivová  83 let
Jaroslav Tefr   83 let
Emílie Čermáková  85 let
Helena Kladivová  89 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

Svítí celá vesnice

Letos v listopadu došlo k výměně zdrojů v lampách 
veřejného osvětlení a po mnoha letech opět svítí všechny 
lampy v obci.

Mgr. Věra Rosypalová

VODA – informace o sítích 

V minulém příspěvku jsme vás seznámili se službami, 
které provozovatel vodovodů a kanalizací poskytuje 
odběratelům prostřednictvím Zákaznického centra. Dnes 
bychom se chtěli zaměřit konkrétně na služby související 
se správou dat o vodovodních a kanalizačních sítích. 
Obecné povědomí o zdrojích informací a způsobu jejich 
získání může být užitečné, pokud budete doma či
v zaměstnání řešit jakoukoliv záležitost spojenou např. 
s napojením nemovitosti na vodovod či kanalizaci.

Potřebuje-li zákazník zjistit, zda jsou v dané lokalitě 
vodovodní a kanalizační sítě nebo získat vodárenská data 
o těchto rozvodech, může se obrátit na provozovatele 
těchto sítí, protože ten na základě provozní smlouvy 
vyjádření k existenci vodovodu nebo kanalizace poskytu-
je. Vyjádření by mělo být vystaveno do 30 dnů, v rámci 
možností je snahou pracovníků zajišťujících tuto činnost 
zkrátit lhůtu zpracování na minimum. V minulosti byly 
k  dispozici pouze zákresy hlavních vodovodních
a kanalizačních tras v papírových mapách nebo v projekt-
ových dokumentacích a dohledávání všech dostupných 
informací bylo zdlouhavé a značně nepřesné. Vý-
znamným pomocníkem pro zrychlení vyjadřovací 
činnosti jsou zdigitalizované trasy vodovodů a kanalizací. 
Díky digitálním datům se do této databáze dostávají 
jakékoli úpravy, výměny či dopřesnění tras vodovodů 
nebo kanalizací bezprostředně po té, co k těmto změnám 
dojde. Do evidence jsou doplňovány i trasy vodovodních 
a kanalizačních přípojek, pokud je poskytnou investoři 
těchto sítí - majitelé jednotlivých nemovitostí.

Stejně jako ostatní správci sítí se i provozovatel 
vodovodů a kanalizací snaží zajistit žadateli zvýšený 
komfort při podávání žádostí o vyjádření. Na stránkách 
VHOS, a.s. je k dispozici vyjadřovací portál v moderním 
uživatelském prostředí, což jak pevně věříme, přináší pro 
žadatele další úsporu času. 

Provozovatel vodovodů a kanalizací zpracovává také 
vyjádření k projektovým dokumentacím staveb pro 
potřeby územního a stavebního řízení, a to jak s ohledem 
na stav stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení, 
tak i z pohledu ochrany provozovaných vodních zdrojů. 
Dále vydává souhlas k napojení vodovodních a kanalizač-
ních přípojek na sítě a zajišťuje konzultační činnost 
k  případným investičním záměrům výstavby nové 
vodohospodářské infrastruktury. Rovněž tak je možné se  
na něj obrátit s  žádostí o poskytnutí digitálních dat 
z  geografického informačního systému (GIS) nebo 
vystavení souhlasu k předání geodetického zaměření 
skutečného provedení vodohospodářských staveb. 
Veškeré tyto služby jsou bezplatné.  

V  nabídce služeb je i diagnostika vodovodní sítě za 
účelem vyhledávání úniků vody. Tato činnost zahrnuje 
nejen kontrolu vodovodních armatur, ale především 
odposlech hluku vytvářeného poruchou při úniku vody 
z  potrubí korelační a elektroakustickou technologií.
V případě, že nelze určit průběh potrubí (především
u nekovových materiálů) využíváme k  vyhledávání 
poruch systém H2Waldi. Ten spočívá v naplnění potrubí 
bez vody formovacím plynem (směs dusíku s vodíkem). 
Následným odhalením vodíku pronikajícího z poškoze-
ného potrubí a prostupujícího přes půdní vrstvy, včetně 
komunikací, je možné přesně určit místo poruchy. Pro 
stavebníky či vlastníky infrastruktury může být zajímavá 
nabídka dohledávání a vytyčování vodovodních a sto-
kových sítí v  terénu a jejich případná pasportizace
a digitalizace.

V dalším příspěvku se budeme věnovat problematice 
odvádění odpadních vod a následně se vám pokusíme 
zprostředkovat náhled do provozu městské čistírny 
odpadních vod.

VHOS, a.s.

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám do nového roku

hodně zdraví, lásky, štěstí,

radosti a vzájemného

porozumění. 

redakce Deseňáčku

P F 2 0 2 3Obec Desná přeje Všem

příjemné prožití svátků

vánočních a do nového roku

pevné nervy a úspěšnou

předvídavost.

Jaroslav Kladivo



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Letos Farní charita Dolní Újezd oslavila 30. výročí od 
svého založení a my Vám srdečně děkujeme za jakoukoli 
Vaši podporu, kterou jste nám v  průběhu let poskytli
a poskytujete. Pevně věříme, že naše vzájemná podpora
a pomoc bude pokračovat i v roce 2023 a v letech násle-
dujících.

A teď již k Tříkrálové sbírce. Díky Vaší dobrosrdečnosti 
se během Tříkrálové sbírky 2022 vybralo rekordních 
390.310,- Kč. Z této částky dolnoújezdská charita obdržela 

Farní charita Dolní Újezd

zpět 258.067,- Kč. Díky této sumě a  částce 105.000,- Kč, 
kterou nás podpořil Pardubický kraj v rámci „Dotace na 
podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb“, 
jsme mohli zakoupit novou Škodu Fabii Combi pro 
pečovatelskou službu, což byl plánovaný záměr sbírky. 
Automobil je vybaven tažným zařízením, proto nás 
budete moci potkávat nejen na cestách za našimi klienty, 
za kterými se dopravujeme do jejich domácností, ale i při 
přepravě kompenzačních pomůcek. Pořízením dalšího 
nového vozu se zvýšila i bezpečnost našich zaměstnanců
a klientů,a to zaslouží veliké poděkování. Automobil byl 
polepen novým logem a otec Adam nám ho požehnal.

Nyní pár informací k organizaci Tříkrálové sbírky 2023. 
Tříkrálovou sbírku plánujeme uskutečnit tradičním 
způsobem v sobotu 7. ledna 2023, kdy koledníci vyjdou do 
ulic, aby požehnali Vaše domovy. K dispozici budou i sta-
tické kasičky, zejména v obchodech a kostelích, které zde 
budou umístěny až do 15. 1. 2023. 

Souběžně je možné přispívat bezhotovostně (termín do 
31. ledna 2023) na tříkrálový účet 66008822/0800  s variabi-
lním symbolem 777955002, který je přidělen přímo pro 
naši dolnoújezdskou charitu. Další možností je online 
koleda (během celého roku 2023) na webu www.trikralo-
vasbirka.cz. 

Dne 6. 1. 2023 od  17:00 se uskuteční mše svatá v kostele 
svatého Martina v Dolním Újezdě za požehnání pro 
koledníky tříkrálové sbírky, pro rodiny, ke kterým 
koledníci přicházejí a za požehnání pro charitu na rok 
2023.

Naším záměrem je využít sbírku na nákup nových 
kompenzačních pomůcek, které je třeba průběžně 
obměňovat a doplňovat, abychom mohli vyhovět Vašim 
potřebám a požadavkům. Dále na financování nákladů 
spojených s poskytováním našich služeb, realizaci 
humanitárních projektů v zahraničí a krytí nákladů 
spojených s odstraňováním následků mimořádných 
situací.  

Předem děkujeme všem, kteří jsou do této prospěšné 
akce zapojeni (koledníkům, vedoucím skupinek, rodičům 
koledníků, koordinátorům v jednotlivých obcích, staros-
tům obcí, kněžím a mnoha a mnoha dalším…) a hlavně 
Vám všem, kteří otevřete dveře svých domovů a přijmete 
tuto vzácnou návštěvu. 

Závěrem chceme popřát Vám i Vašim rodinám klidný 
advent, radostné a požehnané Vánoce a do nového roku 
2023 pevné zdraví, hodně Božího požehnání, štěstí a lásky! 

na OÚ v bývalé třídě

FITKLUB DESNÁ
s Jančou

vstup 90 Kč

Na každé cvičení nutná rezervace!
tel.: 776 657 108 (i WhatsApp) nebo messenger Jana Rejmanová

Těším se
na Vás

Janča

CVIČENÍ především vahou vlastního těla

NUTRIČNÍ PODPORA
před cvičením na spalování  
po cvičení na regeneraci svalů

vhodné i PRO ZAČÁTEČNÍKY
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NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY

Zapálili jsme již druhou svíci na adventním věnci. Přišly 
první mrazy a zima už je tu. Ohlédneme-li se, jaké byly 
podzimní měsíce v naší MŠ, musíme říct, že jsme si je hezky 
užili. Máme velice šikovné děti. Tolik básniček a písniček už 
znají, tolik krásných obrázků namalovaly, a mnoho nového 
se naučily.

V září k nám nastoupilo osm nových malých kamarádů. 
Také nás navštívilo divadlo JOJO, které přijelo zahrát veselý 
příběh „Pohádka ze psí boudy”. Užili jsme si i drakiádu, která 
se konala koncem měsíce na hasičském hřišti. Zde čekalo na 
děti šest stanovišť se soutěžemi, poté si rodiče s dětmi 
pouštěli draky a na závěr každý malý účastník obdržel 
sladkou odměnu. 

V říjnu jsme ochutnali první školkový narozeninový dort 
na oslavu dětí narozených v červenci, srpnu a září. Malí 
oslavenci obdrželi i drobné dárky. Navštívili jsme bažantnici 
s malými bažanty, kde nám pan Václav Severa z Desné 
připravil i zajímavou přednášku o jejich chovu. Tímto panu 
Severovi moc děkujeme. Shlédli jsme naučnou logopedickou 
pohádku „O líném jazýčku”. Naše děti ví, jak jsou vitamíny 
důležité, a tak jsme si udělali projektový den „Zdravý talíř”. 
Děti si ve skupinkách samy nazdobily krájenou zeleninou
a ovocem svůj talířek a pak si moc pochutnaly.

Měsíc listopad byl na akce nejbohatší. „Podzimní tvoření” 
oblíbená akce, kde si děti společně s rodiči vyrobily hezké 
podzimní dekorace. Navštívila nás hned tři divadla a to: 
divadlo JOJO s pohádkou „Bílé přání”, divadlo „U dvou 
sluncí” s naučnou pohádkou „Ze života stromů”a s „Vánoční 
pohádkou”. Uskutečnil se i zajímavý vzdělávací program 
pořádaný firmou Vertex. Děti se zde dozvěděly zajímavé 
informace o práci se sklem, vyrobily si malé svítilny ze sklenic 
a barevných kamínků, zahrály si hádankovou soutěž 
s obrázky a jako dárek dostaly barevné skleněné kuličky. 
Symbolické loučení s přírodou chystající se k zimnímu 
spánku, to je naše „Uspávání broučků” s lampiónovým 
průvodem. Děti si letos namalovaly broučky na skořápky 
ořechů. Sešli jsme se na zahradě školky, která byla vyzdobená 
svítícími řetězy a lucernami. Po básničce jsme se vydali 
s lampióny vesnicí až k betonovému sloupku před Dvo-
řákovými, kde děti uložily namalované broučky do domečku 
s listím, zarecitovaly básničku a vydali jsme se zpět ke školce. 
Celý průvod provázely dětské písničky hrané místním 
rozhlasem. Akce byla ukončena na zahradě školky, kde se 
podával teplý čaj, perník, linecké cukroví a slaní listoví šneci. 
Část cukroví napekly děti ve školce. Chceme poděkovat 
všem, kteří po trase průvodu rozsvítili ve svých domech či 
zahradách světla. Účast byla vysoká. V rámci týdnu, kdy jsme 

si vyprávěli o povolání, jsme navštívili truhlářství p. Šimka, 
zde se děti dozvěděly spoustu zajímavosti o truhlářské práci. 
Prohlédly si nářadí i různé stroje a jako malý dárek si odnesly 
pilinovou briketu. Děkujeme moc panu Šimkovi. Zahráli 
jsme si i na kuchaře, děti si vyzkoušely pečení čokoládových 
mufinek a věřte, že se vážně povedly. Již v pořadí druhý 
narozeninový dort s oslavou a s dárky patřil dětem naroze-
ným v říjnu, listopadu a prosinci. Nesmíme zapomenout na 
vystoupení dětí z Poříčí u rozsvěcení vánočního stromu před 
jejich kulturním domem.

A už je tu prosinec. V pondělí 5. prosince jsme měli 
vzácnou návštěvu Mikuláše, anděla a také malého čertíka. 
Máme moc hodné děti a tak se nemusely ničeho bát, Mikuláš 
s andělem jim předali balíčky se sladkostmi a ovocem a čert 
odešel s nepořízenou. Velmi děkujeme ženám z Poříčí, které 
si již tradičně berou tuto akci na starost a krásně k dětem 

promlouvají. Čeká nás vánoční besídka v KD v Poříčí. Děti 
pečlivě nacvičují pásmo písniček, básniček a tanečků. 
Myslíme, že jejich vystoupení všechny v sále potěší a navodí 
příjemnou vánoční atmosféru. I do školky Ježíšek přinese 
určitě dárečky, před tím si ale i my s dětmi nazdobíme 
stromeček a to v posledním týdnu před Vánocemi.  V pátek 
23. prosince se pak můžeme ještě setkat na Jesličkování 
v Desné a zazpívat si společně vánoční koledy, zahřát se 
čajem a nebo jiným teplým nápojem. Co jiného si přát,
než...

Kolektiv zaměstnanců MŠ Desná

...krásné a spokojené svátky
s našimi nejbližšími

a hlavně pevné zdraví všem…
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Nahlédnutí do kroniky SDH Desná

Po roce v předvánočním čase, opět krátké nahlédnutí 
do kroniky našeho Sboru dobrovolných hasičů a připo-
menutí některých událostí. Řazeno zpět proti času vždy 
po 10 letech.

Rok 2012 tj. před 10 lety
Koncem ledna tradiční hasičský ples a dětský karneval 

na sále hostince Pod hájem.
V  pondělí 7. února vypukl požár rekreační části 

roubené chalupy čp. 35. Hořela část střechy a uvnitř 
objektu bylo silně zakouřeno a hasiči v místnostech museli 
používat dýchací přístroje. Požár byl velmi rychle 
lokalizován. Příčinou požáru byl pravděpodobně za-
zděný trám v komíně.

Od začátku roku se uvažuje o oslavách 75. výročí 
založení SDH Desná.

Prováděny stavební úpravy zasedací místnosti uvnitř 
hasičské zbrojnice, a to výměna podlahy, výměna stropní 
konstrukce a zateplení, oprava elektroinstalace a oprava 
omítek. Obvodové zdi musely být staženy železnými 
tyčemi, neb se objevovaly trhliny ve zdivu. Byly pořízeny 
nové regály pro poháry získané ze soutěží.

Při úpravách odtoku dešťové vody kolem zdi ze strany 
od silnice bylo zjištěno, že základové zdivo je z části vodou 
narušeno, a proto musela být venkovní zeď po částech 
podkopána, znovu zhotoven základ a izolace a následně 
provedeno bezpečné odkanalizování.

V jarních měsících provedena brigáda v ZD při kladení 
návnad proti hrabošům na polích, rovněž provedena
i brigáda na sběr kamení.

Též provedena brigáda v  čistírně odpadních vod
v Poličce. Všechny brigády provedeny z důvodu získání 
finančních prostředků potřebných pro zajištění činnosti 
hasičů i mládeže.

Zajištěn pro děti několikadenní tábor v Cakle okr. Ústí 
nad Orlicí. Jeden den se uskutečnila návštěva stanice 
Hasičského záchranného sboru, kde byla dětem předve-
dena práce záchranářů a ukázka moderní hasičské 
techniky.

Jednáno o získání dotací na úpravu sportoviště pro děti 
i hasičské soutěže. Vše zajišťováno v  úzké spolupráci 
s Obecním úřadem a starostou obce.

I. ročník Okresní ligy mladých hasičů Svitavska 
v  požárním útoku a závody všestrannosti hry Plamen. 
Celkem se uskutečnilo 9 závodů, a to v Pomezí, Čisté, 
Poličce, Mladkově, Kamenci, Kunčině, Hlinsku, Mladě-
jově, Rozhrání. Celkový výsledek po všech závodech: 
mladší žáci z  Desné 6. místo a starší žácí z  Desné
3. místo. Vedoucími mládeže v  současné době jsou: 
Rosypalová Věra, Rosypal Josef, Flach David a Šimková 
Zuzana.

Okresní liga Svitavska v požárním útoku mužů a žen. 
Celkem se uskutečnilo 12 závodů a to: Široký Důl, Lubná, 
Telecí, Oldříš, Hartmanice, Rozhrání, Kamenec, Desná, 
Bohuňov, Svojanov, Perálec, Sádek. Střídavé úspěchy 
družstev z  Desné se odrazilo i na v  celkovém umístění 
takto: muži Desná A – 8. místo, muži Desná B – 13. místo, 
ženy Desná A – 2. místo a ženy Desná B – 8. místo. 

Slavnostní vyhlášení výsledků OLS se konalo v  Poříčí
3. 11. Organizací a přípravou pověřen SDH Desná.

Okrsková soutěž v  Jiříkově 28. 4. Desenským druž-
stvům se velmi dařilo s  výsledkem: muži Desná
A – 1. místo, muži Desná B – 2. místo, ženy Desná
A – 1. místo, ženy Desná B – 2. místo.

Okresní soutěž se konala ve Vítějevsi 30. 6. s výsled-
kem: muži Desná A – 6. místo a ženy Desná 3. místo.

Ostrý zásah výjezdové jednotky. 5. května ve 20,45 h. 
při přívalovém dešti výjezdová jednotka povolána 
k  pomoci při zaplavení sklepa hostince Pod hájem. 
Čerpání vody ze zatopeného sklepa provedli hasiči SDH 
Dolní Újezd s plovoucím čerpadlem. V tu dobu se na sále 
konala svatba. Provoz nebyl přerušen. Po dohodě s maji-
teli hostince se úklid bahna ze sklepa a parketu provedl 
následující den, a to v neděli.

Námětová cvičení. 22. 5. vyhlášen v 10 hodin dopoled-
ne poplach. Jednalo se o cvičení součinnosti HZS Litomyšl 
a dobrovolných výjezdových jednotek okrsku. Zásah na 
objekt Mateřské školky v Dolním Újezdě.

Další námětové cvičení vyhlášeno 27. 11. ve večerních 
hodinách, a to do  Mladočova, na středisko živočišné 
výroby ZD. Dálková doprava vody z protipožární nádrže 
uprostřed vsi.

Udělení titulu Zasloužilý hasič se konalo v Přibyslavi
8. 11. Toto vyznamenání obdržel náš dlouholetý starosta 
SDH pan Ladislav Dvořák. Stal se tak již čtvrtým držite-
lem tohoto vyznamenání v našem sboru.

Oslava 75. výročí založení SDH Desná společně se 
setkáním rodáků obce konalo před bývalou jídelnou JZD. 
Dopoledne byla sloužena mše sv. za rodáky, místní 
obyvatele i hasiče. Odpolední program na přilehlém hřišti, 
kde byla výstava historické i současné moderní hasičské 
techniky, soutěže dětí i dospělých. V  bývalé škole byla 
výstava fotografií, která pro velký zájem byla otevřena 
ještě v neděli a pondělí. V odpoledních hodinách k pos-
lechu i tanci hrála dechová hudba Dolnovanka, pod 
vedením desenského rodáka Mgr. Petra Čermáka. Večer 
pak hrála k tanci skupina MIX bratrů Tmejových z Chotě-
nova. V  odpoledních hodinách se konalo vystoupení 
místního divadelního souboru „Na poslední chvíli“ 
s  velmi pěkným humorným ztvárněním dávné bájné 
historie naší obce.

Slavnostní Výroční valná hromada SDH Desná se 
konala 8. prosince na sále hostince Pod hájem. Při této 
příležitosti bylo řadě našich členů předána Čestné uznání 
všech stupňů, Medailí Za věrnost, Za příkladnou práci, Za 
zásluhy i Řád sv. Floriána.  Do rukou starosty SDH Desná 
předána Medaile sv. Floriána pro místní sbor.

Rok 2002 tj. před 20 lety  
Tento rok postihly v měsíci srpnu velké povodně jižní

a západní Čechy, ale i v  Praze. 15. srpna katastrofa 
dostoupila vrcholu. Republikou se valí masy vody, další 
města a vesnice jsou zatopeny i Národní divadlo v Praze se 
topí. Voda ničí vše, co ji přijde do cesty. Škody jen v Praze 
jdou do miliard. Zatopeny jsou některé úseky metra, 
některé stanice až do stropu. Přichází i pomoc ze zahraničí. 
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Tragické okamžiky prožívá i Zoologická zahrada v Praze. 
Na celostátní soutěži v Ostravě získává Jana Flídrová

3. místo, Dušan Flídr ze 120 účastníků skončil na 15. místě, 
František Šimek na 21. místě.

Při příležitosti 65. výročí založení SDH Desná se zde 
konala okrsková soutěž. Muži Desná A obsadili 1. místo, 
ženy též 1. místo.

Okresní kolo bylo v  Kamenci. Muži zde skončili na
2. místě a ženy též smolně na 2. místě.

Na krajské soutěži ve Vysokém Mýtě 24. 8. ženy 
zvítězily. Jana Flídrová s  přehledem vyhrála přebor 
jednotlivců Pardubického kraje. Muži zde skončili na
3. místě.

Ženy z  Desné postoupily na Mistrovství republiky 
v Liberci, které bylo 22. 9. V konkurenci 15 družstev z celé 
republiky skončily na 7. místě.

Naší závodníci se též účastnili 5. 10. prestižního závodu 
v  Praze. Jana Flídrová zde obsadila skvělé 5. místo
a potvrdila tak svou příslušnost ke stovkařské špičce v ČR.

Rok 1992 tj. před 30 lety
Okresní soutěž v Sebranicích. Muži skončili na 8. místě, 

ženy na 4. místě.
V průběhu roku se přestěhoval Obecní úřad v Desné do 

budovy bývalé školy, čímž celá budova hasičské zbrojnice 
zůstala pro potřeby hasičů.

Sportovní činnost pro malý zájem byla slabší.

Rok 1982 tj. před 40 lety
28. května se konala v Desné soutěž požárních družstev 

ZD Dolní Újezd. Družstvo mužů z Desné 1. místo.
29. května na desenském hřišti okrsková soutěž. Muži 

Desná A i B na 1. a 2. místě. Ženy A i B též 1. a 2. místo. 
Soutěže v kategorii žen se jiná družstva neúčastnila.

Okresní soutěž v  Moravské Třebové. Muži z  Desné 
skončili na 2. místě, rovněž tak i družstvo žen.

19. března se konaly zkoušky pro získání odznaku 
„Vzorný požárník“ II. a III. stupně, III. stupeň získalo
13 členů a II. stupeň 7 členů.

31. března okrskové námětové cvičení se zásahem na 
Drůbežářský závod na horní Desné. Voda čerpána z řeky 
u hostince Pod hájem. Napojeno 5 hasičských stříkaček. 
Délka hadicového vedení 820 metrů.

7. července zájezd mladých požárníků do Bílých 
Poličan do Hasičské školy a následně navštívena 
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové.

25. září zájezd pro dospělé do Litoměřic na výstavu 
Zahrada Čech.

Výroční schůze 26. listopadu. Sbor má 73 členů, z toho 
25 žen. Místní organizace ČSPO obdržela medaili „Za 
příkladnou práci“.

21. června zemřel ve věku 65 let Josef Šplíchal z Mlado-
čova. Byl zdejším rodákem a od založení sboru jeho 
členem.  Ve sboru zastával funkci strojmistra a po určitou 
dobu jednatele.

Rok 1972 tj. před 50 lety 
V  kronice pouze krátká zmínka o konání výroční 

členské schůze, kde byl přítomen předseda OV ČSPO
p. Tůma Antonín.

Pořízeny vycházkové stejnokroje

Rok 1962 tj. před 60 lety
Václav Vostrčil, místní řídící učitel školy a též jednatel 

sboru byl již podruhé vedoucím krajského tábora mladých 
požárníků ve Vranicích.

S žáky zdejší školy se účastnil okresní soutěže žákov-
ských družstev s umístěním na 4. místě.

Dne 11. února vznikl požár stavení Václava Vimra č. 90. 
Oheň byl brzy lokalizován. Při požáru bylo prvně použito 
hydrantů instalovaných po obci.

Okrskové námětové cvičení v Mladočově.

Rok 1952 tj. před 70 lety
V  červnu zájezd na Moravu – hrad Bouzov, Úsov

a krápníkové jeskyně Javoříčko, též poutní místo
Sv. Kopeček.

Účast na pohřbu zakládajícího člena Františka 
Zavorala a dalšího aktivního mladého člena sboru Václava 
Tomšíčka.

V době žní povinné hlídky po obci, včetně přítomnosti 
hasičů v hasičské zbrojnici.

31. srpna výjezd k  požáru v Nové Vsi u Jarošova. 
Poprvé s pořízeným závěsem na malém nákladním autě 
Jana Kladivy, řezníka v  Desné, pro připojení motorové 
stříkačky. Závěs k  připojení financovali i vyzkoušeli 
hasiči.

Rok 1942 tj. před 80 lety
Činnost omezena z důvodu války. Jsou mimo jiných 

nařízení zakázány i volby při výročních valných hroma-
dách. Podle nařízení Ministerstva vnitra je povinnost 
převést veškerý majetek sboru na obce. A tím i všechna 
práva a závazky.

Rok 1922 tj. před 100 lety (záznam již mimo kroniku)
28. 5. byl odhalen pomník obětem I. světové války, ze 

které se nevrátilo 22 místních občanů.

Tolik v  krátkosti z  historie zaznamenané v  kronice. 
Závěrem s  přáním klidných a spokojených svátků 
vánočních, a hlavně zdraví do nového roku 2023.                 

Oldřich Kladivo – kronikář SDH

P O Z V Á N K Y
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Hodnocení podzimní fotbalové sezony

Podzimní sezóna je za námi a ještě než nám hřiště 
zapadá sněhem, tak se sluší ji krátce zhodnotit. Detailní 
hodnocení jednotlivých kategorií provedou trenéři nebo 
vedoucí mužstev, já se pokusím krátce shrnout obecné 
dění. Organizované soutěže pod hlavičkou TJ Horní 
Újezd (v některých kategoriích v souklubí spolu s Moraši-
cemi) hraje celkem šest mužstev + fotbalová školička, 
která se soutěžních utkání neúčastní. Celkem naše 
mužstva na podzim odehrála více než 40 mistrovských 
zápasů a 14 turnajů přípravek. Velmi nás těší výsledky 
mladší i starší přípravky, mladších žáků a dorostenců. 
Podzim se ale vůbec nevyvedl starším žákům a mužům – 
oba týmy mají společné problémy a to slabou tréninkovou 
docházku, neproměňování šancí a možná nám chybělo
i trochu štěstí. Velkým pozitivem je stále rostoucí počet 
dětí navštěvujících fotbalovou školičku a progres, který je 
v této kategorii vidět. Věříme, že na jaře budou lepší 
zprávy i z tábora starších žáků a mužů. 

Hřiště s umělým povrchem si své zájemce našlo, a tak je 
i zde vidět aktivní sportovce. Velmi dobře funguje 
hospoda v kabinách, která plní společenskou funkci
a velmi pěkně přispívá do peněženky TJ. Lví podíl na tom 
mají manželé Chaunovi, Jarda Kladivo a jejich pomocníci. 
Na podzim jsme se zaměřili hlavně na fotbal a kultura šla 
trochu stranou - to ale napravíme a 25. 12. všechny srdečně 
zveme na tradiční Štěpánskou zábavu, tentokrát s kapelou 
Arzekt a v pátek 30. 12. pořádáme Kranklův memoriál – 
turnaj ve stolním tenisu. Věříme, že si na obě akce najde 
cestu mnoho příznivců. Plány pro rok 2023 jsou jasně dané 
– dobře nastartovat zimní přípravu, polykat jednu 
tréninkovou dávku za druhou a do jarních bojů vyrukovat 
v co možná nejlepší formě. V mládežnických kategoriích 
nám sestup nehrozí (nikdo v soutěžích nepostupuje ani 
nesestupuje), muži mají ale do III. třídy nebezpečně 
blízko. Hlavním cílem ale bude předvádět hru, která bude 
bavit hráče i vás fanoušky.

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří nám pomáhají 
s fungováním tělovýchovné jednoty. V první řadě jsou to 
všichni členové, kteří se do naší činnosti zapojují. Velké 
díky patří hráčům, trenérům, vedoucím, funkcionářům
a rodičům našich mládežníků. K obsluze bufetu je třeba 
přidat i obsluhu udírny, jejíž klobásy jsou vyhlášené. 
Obrovské díky posíláme na obecní úřady na Horní Újezd, 
Desnou, Poříčí a Budislav – bez pomoci samospráv si naše 
fungování představit neumíme. Stejné je to i se sponzory, 
kteří nám pomáhají materiálně i finančně – všem moc 
děkujeme za podporu. V neposlední řadě děkujeme všem 
fanouškům a podporovatelům, bez kterých by naše 
činnost nemohla fungovat.

Vánoce a blížící se konec roku vybízí k tomu zpomalit, 
srovnat si v hlavě myšlenky, zhodnotit uplynulý rok, 
odpočinout si a hlavně být s těmi nejbližšími. Nestresujme 
se tím, že pod stromečkem nemáme tolik dárků, kolik 
bychom chtěli, hoďme za hlavu to, že byl loňský brambo-
rový salát lepší i to, že je ten smrček v obýváku trochu 
nakřivo – všechno je to totiž nepodstatné. Dovolte mi 

popřát Vám a Vašim blízkým klidné vánoční svátky, které 
prožijete tak, jak si přejete. Do nového roku všem přeji 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všem, kterým není 
hornoújezdský fotbal lhostejný, přeji, ať se na jaře zase ve 
zdraví potkáme na hřišti a vidíme víc branek v síti soupe-
ře, než v té naší. Za TJ Horní Újezd přeje krásné a klidné 
svátky

Jan Beneš

Fotbalová školička
Naši nejmladší kategorii v současné době navštěvuje 

přibližně 10 dětí, se kterými jsme se na hřišti setkávali 
každé pondělí a čtvrtek, kde jsme se zábavnou formou 
učili jak zacházet s míčem, ale také spoustu fotbalových 
her a cvičení. Jsem ráda, že můžeme s dětmi trénovat
i v tomto chladném počasí každý pátek v Osíku v tělocvič-
ně. Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří k nám našli 
důvěru a své děti k nám na trénink přivedli. Dále bych 
chtěla poděkovat Zdeňku Benešovi st., Danče Holin-
gerové a Jiřímu Nádvorníkovi, bez kterých by se tréninky 
nemohly uskutečnit. 

Pavla Kyselová

Mladší přípravka
Od začátku školního roku jsme se těšili velkému zájmu. 

Naše tréninková skupina čítala 18 dětí narozených v letech 
2013 – 2016. Na trénincích, které se od poloviny letních 
prázdnin až do prvního prosincového týdne konaly 
dvakrát týdně, jsme se scházeli v hojném počtu.

Po mnoha letech spolupráce s Morašicemi jsme se do 
nové sezóny přihlásili samostatně. V době, kdy jsme 
podávali přihlášky do nové sezóny, jsem byl přesvědčen
o třech věcech. Za prvé, že máme dostatek hráčů – to se 
splnilo na 140 %, snažili jsme se, aby co nejvíce hráli 
nejstarší hráči, ale podařilo se nám, že na nějaký turnaj se 
podívaly téměř všechny děti. Za druhé, že jsme na novou 
sezónu připraveni po materiální stránce – díky dlouhodo-
bě úspěšné práci vedení naší tělovýchovné jednoty s do-
tačními programy máme dostatek míčů, tréninkových 
pomůcek a nové dresy. Za třetí, že máme dostatek trenérů 
– tady nastal jediný problém, trenérsky tým vedla trojice 
Zdenda Beneš ml., Honza Beneš a Honza Vodehnal. 
Vzhledem k velkému zaneprázdnění nám v průběhu 
podzimu trenérsky pomohli Zdeněk Beneš st., Roman 
Kovář, Danča Holingerová, Jirka Veselík, Petr Vomočil, 
Jiří Nádvorník (snad jsem na nikoho nezapomněl).

V rámci okresní soutěže jsme se zúčastnili sedmi 
mistrovských turnajů. Výsledky nejsou důležité, ale 
trocha statistiky – na žádném turnaji jsme neskončili 
poslední, třikrát jsme skončili na třetím místě, třikrát na 
místě druhém a turnaj v Čisté jsme vyhráli. S předváděný-
mi výkony i výsledky panuje spokojenost, na turnajích nás 
zdobila chuť do hry a velké nasazení. Dále jsme se zúčast-
nili dvou turnajů předpřípravky, tady jsou výsledky ještě 
méně důležité, ale pro statistiku uvádím, že na těchto 
turnajích jsme dohromady šest zápasů vyhráli, ve dvou 
případech jsme remízovali a pětkrát jsme prohráli.
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S nástupem chladného počasí jsme se přestěhovali pod 
střechu. Vzhledem k citelné absenci vnitřního sportoviště 
v naší obci dojíždíme do sportovních hal v Proseči a v Osí-
ku, abychom se nemuseli stydět odpovědět, až se jaro 
zeptá, co jsme dělali v zimě.

Mgr. Zdeněk Beneš

Starší přípravka
Do nové sezóny jsme nastoupili v hojném počtu, který 

nám navýšili nově příchozí z mladší přípravky – Bartoš 
Adam, Hlušičková Tereza, Karlík Matouš, Mach Lukáš, 
Renza Marek, Valentín Kryštof a Vodehnalová Julie. Ve 
spolupráci s Morašicemi jsme se účastnili celkem sedmi 
turnajů, na které jsme často přijeli s patnácti dětmi, kde 
všechny týmy předváděli poměrně vyrovnané výkony. Za 
dobré výkony si zaslouží pochvalu všechny holky a kluci. 
Poděkování patří i trenérům Fandovi Bartošovi a Vaškovi 
Žďárovi.

Jan Kmošek

Mladší žáci
Sezónu  jsme odstartovali už o prázdninách. Účast  na 

tréninku se rozjížděla velice zvolna. První soutěžní  zápas 
jsme odehráli v neúplné a nesehrané sestavě. Byli jsme 
odměněni porážkou. Po návratu  děti z dovolených se 
výrazně  zvedla účast  na tréninku a s tím i sehranost
v zápasech. Následovala  série tří výher. Celkově jsme po 
podzimní části  na třetím  místě s bilancí  pět  výher, jedna 
remíza  a dvě  prohry. U všech  zápasů  se mi líbila velká  
bojovnost a nasazení. Někdy býval velký problém 
proměnit šance. Na tom musíme určitě  co nejvíce  zapra-
covat.

Na ukončení  sezóny si děti vybrali zápas  fotbalové 
reprezentace  v Olomouci.

Mladším žákům bych chtěl hlavně poděkovat, že  
opravdu hodně pomáhají těm starším, kterých je málo.
A ve většině utkání se minimálně vyrovnali i klukům
o dva roky starším. Také děkuji rodičům za perfektní 
spolupráci. Vojtovi Havlíkovi za pomoc. A především  Ivě 
Kvapilové za organizaci.

Pavel Beneš

Starší žáci
Tým starších žáků na podzim prošel velkou změnou. 

Značná část postoupila do dorostu a z loňských „kusů” 
nás zbylo pouze 5. Celá podzimní část se nesla v duchu 
neúčasti na trénincích, ale i na zápasech. Před každým 
zápasem jsme doslova „bojovali” o každého hráče.

Podzimní částí nás také provázela zranění. Nebylo
v podstatě zápasu, kdy bychom nešli do kabin bez 
zraněného hráče. Ať už to byla zlomená ruka nebo 
naštípnutý kotník. Docházelo tím k dalším komplikacím 

ohledně následujících zápasů. Tým doplňovali mladší 
žáci. Velké díky patří Sáře, Šimonovi a Honzovi. Ti 
odmakali celou část i za starší.

Bilance není moc veselá – 1 remíza a jinak prohry.
Tým se během sezóny sehrál a v posledních zápasech 

stála spíše smůla na naší straně v podobě nevstřelených 
gólů.

Rozloučení se sezónou si kluci vybrali sami. Jeli jsme na 
zápas naší reprezentace proti Fayerským Ostrovům do 
Olomouce. 

Nadále pokračujeme ve venkovních trénincích, i když 
za slabší účasti.

Iva Kvapilová

Dorost
Na konci loňské sezóny jsme museli řešit situaci, kdy ve 

starších žácích končilo hned pět našich hráčů. Sestavit 
nové mužstvo dorostu byla pro náš oddíl priorita číslo 
jedna. Nechtěli jsme, aby se naši hráči rozprchli po 
okolních oddílech nebo s fotbalem úplně skončili a tak 
poohlédnutí se po nových hráčích bylo nezbytné. Zkoušeli 
jsme oslovit sousední Sebranice a domluvit souklubí

v dorostenecké kategorii, ale to nevyšlo. Nezbývalo než 
hledat jinde. Vše se nakonec podařilo a sešla se tu skvělá 
parta kluků, která nám dělala radost nejen fotbalovými 
výsledky :) Z dvanácti zápasů jsme pouze třikrát odešli 
poraženi a devětkrát se nám podařilo zvítězit. Tyto 
výsledky s ohledem na všechny peripetie, které předchá-
zely sestavení družstva, předčily nejen má očekávání.
V tabulce se po podzimní části držíme na třetím místě se 
skóre 79:31.
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Děkuji Kamilu Prokopovi, který se k nám přidal a začal 
trénovat, protože dělat to v jednom úplně dobře nejde.

Sezónu jsme ukončili zdařilou rozlučkou a už teď se 
kluci jistě těší na krásnou zimní přípravu :)

Děkuji za skvělý servis, kterého se nám dostává ze 
strany TJ a všem, kteří se podíleli na chodu dorostenecké-
ho týmu. 

Na jaře naviděnou :)
Jirka Kučera

Muži
Muži rozhodně na podzimní část soutěže nebudou 

vzpomínat v dobrém. Tréninky se ze strany hráčů netěšily 
hojné účasti, leč trenéři je měli vždy kvalitně připravené. 

Soupiska mužů pro rok 2022/2023 čítala 15 hráčů.
I přesto museli tým doplňovat dorostenci, za což jim patří 
velké poděkování. Bohužel to nebyl jediný problém, který 
muže trápil. Hráči se na některých venkovních zápasech 

museli spokojit pouze s účastí hrajícího trenéra (J. Fogl).
V zápasech se mužům skutečně nedařilo. Střelecky se 

velice trápili o čemž svědčí i počet vstřelených gólů. 
Dosáhli pouze 10 branek. Byť v některých zápasech na 
tom byly herně lépe než soupeři. Nepodařilo se vybojovat 
ani jednu výhru. Leckdy o ní přišli až v posledních 
minutách zápasu. V tabulce se dvěma body obsadili 
poslední místo. 

Na jaře muže čeká po několika letech soustředění
v Boskovicích, kde se doufám podaří zkoncentrovat síly. 

Roman Chadima

Desenští mladí hasiči

Po dlouhých dvou letech různých omezení letošní 
sezóna konečně proběhla celá tak, jak měla. Mohli jsme 
trénovat, závodit, hrát si, bavit se i tábořit. O jarní části
i o táboře jsem psala v předchozích vydáních Deseňáčku, 
teď se pojďme podívat na podzimní část sezóny.

V sobotu 3. 9. jsme se účastnili se všemi dětmi soutěže 
v Sádku. Pro spoustu dětí to byla vůbec první soutěž
a atmosféra byla nezapomenutelná. Je vidět, že děti do 
toho opravdu dávají srdíčko. Soutěžilo se ve štafetě
a požárním útoku. Mladší „A“ se umístilo na bramboro-
vém 4. místě, „B“ na místě 19. Starší si odváželi 5. místo. 
Zvlášť pak proběhl závod jednotlivců na 60 m s překáž-
kami, kde se naši závodníci také blýskli. V mladších bral 
Fanda Flídr stříbrnou medaili a také ostatní mladší i starší 
žáci se umístili velmi pěkně.

Závodů v Kamenci 10. 9. se zúčastnilo pouze družstvo 
starších a s časem 14,91 s. si přijeli pro výhru – gratuluje-
me!

V neděli 18. 9. jsme vyrazili na soutěž do Pomezí. Jeli 
jsme s jedním družstvem mladších žáků a jedním druž-

stvem starších žáků. Počasí bylo, že by ani psa nevyhnal – 
déšť, vítr a hlavně hrozná zima. Naše statečné děti ovšem 
nerozhodí ani takový nečas. Bohužel se příliš nezadařilo
a mladší obsadili 10. příčku a starší po dvou neplatných 
pokusech byli poslední. V sobotu 15. 10. proběhl zkušební 
podzimek v Nové Vsi u Litomyšle. Soutěž byla opravdu 
na procvičení, ani tak nešlo o výsledky jako o zkoušku. Ten 
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opravdový podzimek proběhl 22. 10. v Bezděčí u Trnávky. 
Dětem se také dařilo. Mladší měli dvě hlídky, z nichž ta 
první obsadila 2. místo a ta druhá místo 16., což je skvělý 
výsledek. Starší doběhli na 8. místě. Dorostenky braly také 
2. místo a dorostenci Jakub Kvapil a Jonáš Krška obsadili
4. a 5. místo.

Během listopadu jsme s dětmi jezdili do haly do 
Proseče, kde si děti spíše místo trénování správné techniky 
běhu, užívaly možnosti haly – lezly po tyči, houpaly se na 
kruzích, skákaly přes kozu a bednu apod.

Nyní si trochu odpočineme, načerpáme nové síly
a energii a sejdeme se společně zase v příštím roce.

Chtěla bych poděkovat všem dětem, rodičům, trené-
rům a jejich pomocníkům, starostům sboru a obce za 
podporu. 

Přeji všem krásné a pohodové svátky
a úspěšný vstup do nového roku.

Věra Rosypalová
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Vyhlášení okresní ligy Svitavska 2022

Letošní vyhlášení proběhlo pod záštitou našeho sboru 
v kulturním domě v Poříčí. Konalo se 5. 11. od 18 hodin. 
Jelikož letošní ročník ligy byl jubilejní 20., bylo co slavit.

Vyhlášení jako takové začalo vyhlášením kategorie 
seniorů. Celou sezónu to bylo v této kategorii nabité. 

Nakonec dopadla takto:
1. Hartmanice 41 bodů nejlepší čas 15,13s
2. Sádek  39 bodů nejlepší čas 15,26s
3. Perálec  31 bodů nejlepší čas 15,40s

Pokračovalo se kategorií žen. Tam byl letos jeden tým 
naprosto suverénní a projevilo se to tak i v tabulce:

1. Kamenec B 123 bodů nejlepší čas 15,88s
2. Nedvězí  82 bodů nejlepší čas 16,29s
3. Kamenec A 73 bodů nejlepší čas 16,76s

Po krátké pauze na občerstvení došlo i k vyhlášení 
kategorie mužů. Ani mezi muži nebylo dlouho jasné,
jak to celé dopadne. Výsledek je takovýto:

1. Široký Důl A 190 bodů nejlepší čas 16,46s
2. Zbožnov  156 bodů nejlepší čas 17,34s
3. Oldřiš  147 bodů nejlepší čas 17,16s

Když se vše vyhlásilo, nastal čas na zábavu. K tanci 
nám hrála kapela Mix. Musím říci, že si myslím, že se u nás 
všem líbilo, jelikož i ve 3 hodiny ráno byl taneční parket 
stále plný. Celkově se nám vyhlášení povedlo a jsme 
natěšeni na další sezónu.

Na závěr bych ještě ráda uvedla, jak dopadly naše 
týmy:

SDH Desná A muži
 – 12. místo, 71 bodů, nejlepší čas 17,60s

SDH Desná B muži
 – 17. místo, 58 bodů, nejlepší čas 17,77s

SDH Desná ženy
 – 9. místo, 23 bodů, nejlepší čas 18,71s

Za SDH Desná Vám všem přeji krásné 
prožití Vánočních svátků a hodně štěstí 

a pohody v novém roce 2023.

Hanka Chaloupková
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