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Dík za pČkné zážitky

V posledních prázdninových dnech zval obecní úĜad
spolu s hasiþi na soutČž O pohár starostky obce Desná a na
desenské posvícenské dozvuky.
V Desné je velmi mladý sbor dobrovolných hasiþĤ ve
srovnání se sto a víceletými sbory v okolí, ale pĜesto je
jeden z nejaktivnČjších a nejlepších na okrese Svitavy.
Mnozí namítnete, že to není již ta hasiþþina jak bývala.
Máte pravdu, ale musíme si uvČdomit, že díky novým
pĜedpisĤm z dílny našich zákonodárcĤ jsou dobrovolní
hasiþi rozškatulkováni do výjezdových jednotek rĤzných
tĜíd, kde záleží na poþtu obyvatel dané obce. To znamená,
že obec velikosti naší nemĤže být zaĜazena lépe než
VPO V. Proto se zásahĤ zúþastĖujeme jen sporadicky.
ýinnost našeho sboru, který þítá pĜes stovku þlenĤ, se
zamČĜila na výchovu svých nástupcĤ z Ĝad dČtí a mládeže
formou získávání znalostí v soutČžích hry Plamen. Na
Desné s mládeží pracujeme, dá se Ĝíci nepĜetržitČ, od roku
1957, kdy naši chlapci, pod vedením pana uþitele Vostrþila, byli pĜeborníky pardubické župy. Na tradici minulých
let navázaly v letošním roce, kdy mladší dČti vyhrály
okresní kolo a starší skonþily na velmi pČkném tĜetím
místČ. V roce 1998 znovu vzkĜísily svou þinnost
v požárním sportu naše ženy a v roce 2000 na úspČchy
svých otcĤ navázali naši mladí. Od této doby pravidelnČ

svádíme boje o vítČzství v okresním kole a v posledních
letech se zúþastĖujeme pĜeboru kraje v obou kategoriích.
Víceletá práce pĜinesla koneþnČ ovoce. V letošním roce,
poprvé v historii sboru, vyhráli muži i ženy okresní kolo.
Jako posily vítČzného družstva Pardubického kraje
v tČchto dnech (16. – 18. 9. 2005) jedou na mistrovství
republiky. ÚspČšnČ se zúþastĖují také závodu ýeského
poháru, který zaþíná v Jablonci, pokraþuje pĜes Ostravu,
Moravský Beroun, Kvasiny a konþí v Borovanech u PlznČ.
KromČ toho se zúþastĖují rĤzných pohárĤ, které jsou
v rámci ligy Svitavska dobrou prĤpravou v požárních útocích, což je urþitČ užiteþné pĜi zásazích výjezdových jednotek. Také naše obec a místní SDH se zapojily do seriálĤ
soutČží této ligy. Proto jsme uspoĜádali pod záštitou starostky a zastupitelstva obce pohárovou soutČž. Díky obČtavosti nČkolika nadšencĤ z Ĝad obecního zastupitelstva a
SDH se naše hĜištČ promČnilo v pĜíjemný areál se zázemím
pro soutČžící a pČknou soutČžní plochou. Bohaté ceny, pro
každé ze 17 soutČžících družstev, vČnovali sponzoĜi. Ženám se moc nedaĜilo. Zato muži pĜedvedli svĤj excelentní
útok. ýasem 20,12 se stali vítČzi a tak putovní pohár (viz
foto) v hodnotČ nČkolika tisícovek, který vČnoval nejmenovaný sponzor, zĤstal doma na Desné. Škoda jen, že je
nepĜišlo povzbudit, anebo se jen podívat více divákĤ, jak
místních tak i z okolí, protože se bylo naþ dívat. VidČt
v akci vítČze letošní olympiády z Varaždinu Honzu Lorence, nebo vítČze Pardubického kraje muže ze Širokého
Dolu, nebo dorostenky z Kamence, které s naší Zuzkou na
mistrovství

Jana Flídrová bravurnČ zvládla rozdČlovaþ
pokraþování na str. 6

Informace obecního úĜadu
Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 17. 8. 2005 mimo jiné projednalo a schválilo:
- rozpoþtové opatĜení þ. 81 - neinvestiþní dotace z rozpoþtu Pardubického kraje na poĜízení
výpoþetní techniky ve výši 31 570,- Kþ
- rozpoþtové opatĜení þ. 59 - dotace na realizaci akce „RozšíĜení a rekonstrukce veĜejného osvČtlení“ v rámci Programu obnovy
. venkova z rozpoþtu Pardubického kraje ve výši 39 000,- Kþ
- vlastní rozpoþtové opatĜení þ. 1/05 - dotace poskytnutá od ÚĜadu práce ve Svitavách mzdové náklady na vytvoĜená pracovní .
. místa VPP za I. pololetí 2005 ve výši 32 553,- Kþ
- uzavĜení smlouvy s Mikroregionem Litomyšlsko na realizaci akce projektu Centrální veĜejné prostranství obcí Mikroregionu
. Litomyšlsko v rámci POV a to dílþí Desná - úprava prostranství Palouþek
- zamítnutí žádosti p. Josefa a Dany Kašparových, bytem Dygrýnova 899/14, Praha 9 - ýerný Most o koupi parcely þ. 836,
. jelikož se jedná o veĜejnou komunikaci

Svoz velkoobjemového a nebezpeþného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpeþného odpadu se uskuteþní v pondČlí 17. Ĝíjna 2005
dle tohoto þasového rozpisu:
- stanovištČ þ. 1 - za mostem v CikovČ (stanovištČ pod skálou)
16.00 - 16.20 hod.
- stanovištČ þ. 2 - u lípy (pod Motyþákem)
16.20 - 16.40 hod.
- stanovištČ þ. 3 - za mostem u ýerného mlýna
16.40 - 17.00 hod.
- stanovištČ þ. 4 - mezi zastávkou u ZavoralĤ a Renzovými (draha)
17.00 - 17.20 hod.
- stanovištČ þ. 5 - u kĜíže (v centru obce)
17.20 - 17.40 hod.
- stanovištČ þ. 6 - toþna (horní Desná)
17.40 - 18.00 hod.
Platí i nadále, že každý obþan si „svĤj sbČr“ doprovodí ve stanovenou hodinu na stanovištČ, které si vybere. Zde vyþká pĜíjezdu vozidla technických služeb a sbČr si naloží. Nikde nesmí být odevzdán sbČr bez majitele, který má povinnost naložení
svého odpadu!

Co patĜí a nepatĜí do jarního a podzimního svozu nebezpeþného a objemného odpadu
Do svozu patĜí:
Nebezpeþný odpad:
- lednice, mrazáky
- TV pĜijímaþe, monitory, tonery
- akumulátory
- záĜivky a výbojky
- barvy, laky, zbytky chemikálií
- oleje, mastné hadry
- obaly od barev a jiných nebezpeþných látek (kovové, plastové, sklenČné, spreje)
- lepenka (v malém množství a bez stavebních pĜímČsí)

Objemný odpad:
- nábytek, postele, matrace
- podlahové krytiny (koberce, lina…)
- železo
- elektrošrot – praþky, ždímaþky,vysavaþe, drobná
elektronika, klávesnice
- pneumatiky
- plasty (v pĜípadČ, že je kvĤli objemu není možné
uložit do kontejneru na plasty)
- hraþky
- keramika, nádobí
- papír (pokud v obci není možnost jiného sbČru
papíru)

Do svozu nepatĜí:
- smČsný komunální odpad volný nebo v pytlích
-

biologicky rozložitelný odpad (zeleĖ, seno, zemina a kameny)
stavební odpady (stavební sutČ, eternit )
lepenka ve vČtším množství

Kosmetika na Desné

Kosmetiþka Martina ýástková oznamuje,
že bude poskytovat kosmetické služby v budovČ obecního úĜadu.
Na setkávání s vámi se tČší každý þtvrtek od 20.Ĝíjna 2005,
možnost objednání nebo domluvy na tel.

775 660 950

Hurá prázdniny jsou tady
Tak to už sice pro letošní rok neplatí, ale krátce bychom vás chtČli obeznámit s akcí pro dČti, která se konala
30. þervna na hĜišti. Konec školního roku a nastávající þas
letních prázdnin je odjakživa pro všechny školáky nejoþekávanČjším dnem. Obecní úĜad chtČl pĜispČt k této radosti
a pĜipravil pro dČti odpoledne plné her a soutČží. NepĜíjemné byly toho dne od rána vytrvalé kapky deštČ a chvílemi to vypadalo tak, že to budeme moci „zabalit“. Odpoledne sice pĜestalo pršet, ale mokré hĜištČ nebylo k použití,
a tak jsme se snažili improvizovat na plácku u hasiþské
kĤlny a uvnitĜ. Pro vČtší i menší dČti byly pĜipraveny zábavné hry doplnČné sladkými odmČnami. Ta nejvČtší a
nejsladší odmČna þekala na každého školáka za vysvČdþení
a pĜedškoláka v podobČ zmrzlinového poháru v hospodČ
U SýkorĤ. Rádi bychom v pĜíštím roce tuto akci zopakovali,
pĜivítali
na
ní
všechny
naše dČti, neboĢ kdo si hraje, nezlobí.

ZmČna provozní doby v kadeĜnictví na Desné
KadeĜnice Helena Koþí oznamuje zmČnu pracovní doby:

PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek

Možnost objednání nebo domluva na
mimo pracovní dobu (svatba, plesy)
na telefonu

zavĜeno
8 – 13
13 – 18
13 - 18
13 - 18

776 750 281
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Jubilea
V tomto þtvrtletí oslavili:
Hana Kroulíková
JindĜiška Vejrychová
Marie Tefrová
Václav Severa
Václav Hronek

Narození:
Petr Kárský, Desná 138
50 let
50 let
60 let
65 let
65 let

Všem srdeþnČ
blahopĜejeme
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Pro potČchu duše
Jen jediné slovo
mĤže nČkoho udČlat šĢastným.
Jen jediné slovo dokáže všechno napravit
a Ĝekne víc než mnoho slov.
Jeden pĜívČtivý úsmČv
znamená víc než dlouhé Ĝeþi.
Pane, dej aĢ myslím více na to, že staþí þasto maliþkost,
abych druhého alespoĖ trochu potČšil a pĜinesl pokoj.

Mezi námi jsou lidé, které neuvidíš usmát se a to není
v poĜádku.
Zdá se, že ve svČtČ je mnoho smutných lidí,
pro které zapadá slunce hned ráno.
Když je všechno tak smutné, pak jedinČ humor
mĤže vykouzlit úsmČv na tváĜi.
A ten patĜí všude tam, kde umĜela radost.
Humor je dar, který umožní þasto obliþeji
usmívat se, zatímco srdce pláþe.
Pokusme se pĜinášet do našich všedních dnĤ
alespoĖ kapku úsmČvné a humorné pohody.

PĜejeme hezký podzim

Pohádkový rok v mateĜské škole
Po dovolené, kdy jsme se setkávali s novými lidmi,
obdivovali neznámé kraje a pozorovali odlišný zpĤsob
života anebo jen odpoþívali doma s našimi blízkými, se
všichni vracíme do svého známého pracovního prostĜedí.
Prázdninové zážitky zcela jistČ ovlivnily i dČti. Ty do
sebe vstĜebaly jiné poznatky a dojmy než my dospČlí.
A s tČmi vkroþily mezi své kamarády. DČti se vČtšinou na
zaþátek roku tČší, jen ty, které jdou do
školky poprvé, mají obavu z toho, co je
tam þeká. Nemají totiž pĜedchozí zkušenost z loĖského roku, nemohou vzpomínat
na své kamarády ze školky a na pĜíhody,
které s nimi prožily.
V naší mateĜské škole zaþínáme tĜicátý školní rok. Doba, kdy v naší školce
byly 2 tĜídy a 50 dČtí je nenávratnČ pryþ
(jak si mnozí vzpomínají, svážely se dČti
z okolních vesnic a všechny okolní školky
byly také plnČ obsazené). Dnes je situace
odlišná, plné jsou jen školky mČstské (a to
z dĤvodu, že vČtšinou byla ve mČstČ jedna
školka z nČkolika zrušena), ve vesnických
školkách vČtšinou dČtí ubývá. Tak i my
zahajujeme letošní školní rok se šestnácti
dČtmi. Pro dČti to znamená pĜíjemnČ malý
nestresující kolektiv, kde je na každé dítČ

dostatek þasu, pro zamČstnance školy krácené úvazky.
O dČti a provoz školy se starají 3 pracovnice – Ĝeditelka,
školnice (denní úvazek 4 hodiny + 2,5 hodiny odpoledne
jako nekvalifikovaná pedagogická pracovnice) a kuchaĜka
(denní úvazek 5 hodin + 1 hodina administrativních prací
spojených s vedením školní jídelny).
Všichni zamČstnanci se podílejí na vytváĜení programu školy, zapojují se do spoleþných akcí
a aktivit školy, v takto malém kolektivu
se pĜi práci s dČtmi poþítá i s vČtší podporou ze strany nepedagogických pracovníkĤ. Snažíme se vhodnČ doplĖovat rodinnou výchovu a vytvoĜit co nejlepší prostĜedí a podmínky pro dČti, které jsou
nám svČĜené.
VzdČlávací program naší mateĜské
školy jsme tentokrát nazvali „Pohádkový
rok“. Program je motivován ústĜední
postavou Kašpárka z pohádky, který si
bude s dČtmi celý rok hrát, zpívat, cviþit,
malovat…, bude jejich kamarádem
a nauþí je mnoho nového. Bude je provázet svČtem pohádek a také seznamovat se
svČtem skuteþným.

Motto: „Pojćte s námi do pohádky,
pĤjdem tam a zase zpátky…“
Myšlenky se ještČ nČkdy vracejí k prázdninám, ale realita volá po zodpovČdné práci, která pĜináší zážitky neménČ radostné, protože se týká dČtí, které dovedou zmČnit tmavé mraky v rozzáĜené sluníþko. A tak vČĜme spolu s dČtmi, že ten letošní rok
bude opravdu „pohádkový“.
Eva Kabrhelová

140 výroþí narozenin prof. Josefa Kopeckého
Narodil se 20. záĜí
1865 v Desné þ. 3, jako
druhý ze 7 dČtí (6 synĤ
a 1 dcera). Jeho otec
Jan Kopecký (1837–
1894) hospodaĜil na
usedlosti
tehdy
o výmČĜe 66 mČĜic polí.
Platil za váženého,
pracovitého a podnikavého hospodáĜe se
živým zájmem o odborné
a spoleþenské
dČní. Podle autora knihy o Desné Dr. JindĜicha RĤžiþky, si poĜídil Jan Kopecký na Desné, jako první
v obci, žentour k pohonu mlátiþky vyrobený Vytlaþilovou
strojírnou v Osíku. RovnČž se zasloužil o postavení
a zĜízení obecné školy na Desné v roce 1875. Jan a Anna
Kopecká svým dČtem umožnili na tehdejší dobu vysoké
vzdČlání, což v té dobČ jistČ nebylo lehké.
Josef Kopecký vystudoval reálku v Litomyšli. Po maturitČ odešel studovat na Vysokou zemČdČlskou školu do
VídnČ. Zaþal na odboru lesnickém, ale záhy pĜešel na

odbor kulturnČ technický. Po absolutoriu byl pĜijat do
ZemČdČlsko – technické kanceláĜe pro ýechy se sídlem
v Praze. Jako mladý inženýr se podílel na þetných vodohospodáĜských projektech na odvodĖování pozemkĤ, melioraþních úpravách a pod.
V roce 1896 se stává pĜednostou pedologického oddČlení. Po deseti letech, tj. v roce 1906, ve svých 41 letech
s již bohatými zkušenostmi a významnými odbornými
úspČchy pĜechází na dráhu vysokoškolského pedagoga,
kde zaþal pĜednášet „pĤdoznalectví“ na zemČdČlském
odboru Vysokého uþení technického. Jako vysokoškolský
profesor pĤsobil témČĜ 30 let. V roce 1911 se stává Ĝádným
profesorem pedologie, meterologie a klimatologie a stal se
tak prvním profesorem tČchto oborĤ v celé monarchii.
NČkolik let byl i dČkanem zemČdČlské fakulty. Svým žákĤm vštČpoval nejen technické znalosti a dovednosti, ale i
lásku k pĤdČ a pĜírodČ.
V oblasti badatelské nabyl pĜesvČdþení, že podmínkou
úspČchu veškerých melioraþních prací musí být peþlivé
a dĤkladné vyšetĜení pĤdy po stránce skladby a fyzikálního
stavu. Pro tyto rozbory sám sestrojil v roce 1898 tzv. „Kopeckého plavící pĜístroj“. Navrhl a sestrojil i další pĜístroje
– pĤdovrt (vlastního návrhu), modifikaci sedimentaþního
pĜístroje a další. Navrhl rovnČž svou klasifikaþní stupnici

(na svou dobu velmi podrobná a dokonalá). Jeho zvláštní
zálibou byla pedologická kartografie. Stal se jejím zakladatelem u nás.
PĜi své pedagogické práci ale promýšlí, jak nejlépe
zužitkovat poznatky svých oborĤ ve prospČch zemČdČlské
praxe. V roce 1919 pĜijímá ministerská rada jím pĜipravený návrh na zĜízení speciálního státního ústavu pro agropedologii a ústavu bioklimatologického pĜi ministerstvu
zemČdČlství a prof. Josef Kopecký se stává Ĝeditelem obou
tČchto ústavĤ. Prosadil, že jeho rodný okres litomyšlský
byl zaĜazen v roce 1929 jako první do programu pĤdoznaleckého mapování. Jako první byla obec Dolní Újezd u
Litomyšle. V þele ústavu byl až do konce roku 1934.
V záĜí 1935 ukonþil ve svých 70 ti letech i pĤsobení na
vysoké škole. Vždy velkým potČšením pro nČho bylo, když
mohl navštívit svĤj rodný kraj.
V literární a publicistické þinnosti byl rovnČž velmi
þinný. Napsal nejménČ 29 odborných knih a pojednání
z oboru pĤdoznalectví a zemČdČlské meterologie. Profesor
Josef Kopecký rozvinul tento vČdní obor na takovou úroveĖ, že v mnoha smČrech sloužil jako pĜíklad
i v mezinárodním mČĜítku.
Senát Vysokého uþení technického se pĜipravoval
u pĜíležitosti ukonþení jeho aktivní pracovní þinnosti na
škole k udČlení vysoké pocty - ýestného doktorátu. K
pokraþování ze str. 1
republiky v Plzni získaly tĜetí místo a konec koncĤ vítČze
a vítČzky okresu Svitavy pro rok 2005 z Desné. To je sportovní zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Naopak
úþastníci soutČže nezapomenou na to, že ceny a diplomy
jim pĜedávali naši zasloužilí hasiþi – bratr Ladislav Nádvorník a bratr OldĜich Kladivo. PĜíprava, celý prĤbČh
sportovního odpoledne i následný úklid, to vše stálo nemalé úsilí, za které touto cestou dČkuji všem zúþastnČným,
dále pak dČkuji ZD Dolní Újezd a starostĤm z PoĜíþí a
Horního Újezda za nezištnou pomoc a spolupráci, dále
také SDH Lubná, Široký DĤl a Dolní Újezd.
Po pČkném sportovním zážitku, kdy už nČkteĜí mČli
naladČno na besedování, spolu s ostatními pokraþovali
v pČkném dni v areálu Pod hájem, kde hasiþi rožnili selátko. ChuĢ k jídlu pĜivábila vĤnČ opékaného selete, dobrou
náladu povzbuzovala „Náhoda z Litomyšle“ a ti kteĜí umírali žízní, zachraĖoval pan hospodský. ZvláštČ pak všem

tomu však již nedošlo. NeþekanČ krátce po svých 70 narozeninách 8. prosince 1935 v Praze zemĜel. Je pochován na
olšanských hĜbitovech. Od té doby uplynulo 70 let a na
zemČdČlských školách i v praxi se stále setkáváme se stopami jeho þinorodé práce. 45 let profesní kariéry se v jeho
pĜípadČ promČnilo v úctyhodné dílo trvalé hodnoty. Na
základech, které on položil, v mnohém stojí pedologie
dodnes, a to nejen u nás.
Jako vzpomínku na ing. Josefa Kopeckého o nČm
v roce 1936 jeho nástupce Doc. Dr. Vlad. Gösl napsal:
„Vrozená láska k pĜírodČ a hloubavý duch, harmonicky
slouþený s pochopením pro požadavky zemČdČlské praxe,
uþinily profesora Kopeckého skuteþným zakladatelem
a budovatelem nauky o pĤdČ u nás, zvláštČ pĤdoznalství
zemČdČlského ……“.
Informace o životČ profesora Josefa Kopeckého byly
þerpány z þastých þlánkĤ ve vlastivČdném sborníku „Od
Trstenické stezky“, který vycházel od roku 1921, knihy
o historii obce Desná od Dr. JindĜicha RĤžiþky i nezištnou
pomocí zapĤjþením urþitých dokumentĤ ing. Jaroslava
Kopeckého z Desné 73, jehož dČdeþek byl bratr profesora
Kopeckého.
OldĜich Kladivo

soutČžícím po odvedených výkonech vyhládlo a vyprahlo.
Letošní soutČžní klání jsme pozmČnili na tĜi soutČžní družstva z Hraniþek, stĜedu Desné a horní Desné. Jejich zástupci stateþnČ bojovali v zábavných a sportovních disciplínách a co nejlépe se snažili hájit svou þást obce. A jak
to vše dopadlo? Nejlépe si vedla horní Desná, jen o bod za
nimi skonþilo družstvo ze stĜedu Desné a bronzové místo
získaly Hraniþky. DČkujeme všem soutČžícím za ochotu
pĜispČt k dobré náladČ a poĜadatelĤm za pĜípravu této akce.
A tak tato poslední srpnová sobota, prozáĜená posledními letními paprsky, uplynula rychleji než ostatní dny a
nám zĤstal dobrý pocit ze sportovních zážitkĤ a také z lidí
ochotných bavit sebe i ostatní.
Fotografie z této akce jsou vystaveny ve vitrínČ
u hasiþské zbrojnice.
Hana Flídrová

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Letní sezona mladých hasiþĤ

Pro mladé hasiþe je období prázdnin prázdninové, ale ještČ koncem þervna jsme se zúþastnili tradiþnČ Poliþského poháru.
Tam se provČĜily kvality mladšího a staršího družstva na útoku a každý sám za sebe si mohl vyzkoušet bČh jednotlivcĤ na 60
metrĤ. Útoky se nám nevydaĜily jak jsme si pĜedstavovali a tak páté místo obsadily mladší dČti a na starší zbyla v poĜadí sedmá
pĜíþka. Z bČhu jednotlivcĤ v kategorii mladších i starších si pČkné tĜetí místo odvezla Anna Šimková a Eva Nádvorníková.
K létu patĜí tradiþnČ táborování a tak nám pĜišla vhod nabídka hasiþĤ z Lubné a Poliþky a spoleþnČ s nimi jsme vyrazili na
prodloužený víkend do BĜezin. NepĜízeĖ letošního deštivého léta pokazila hned první den, kdy se mČlo jít na delší výšlap. To
trochu napravil podveþer, kdy jsme se vydali alespoĖ k rybníku Mílovy. Další dny už nebylo sluníþko tak skoupé a hry, soutČže a taborák byly v plném proudu. Noþní stezka odvahy našim dČtem trochu zamotala hlavu pĜi urþování azimutu
a nepĜíjemným výsledkem toho bylo ztracené desenské družstvo a tma v lese. DČti se po menším pátrání našly a tak když je
konec dobrý, všechno dobré.
Zaþátkem záĜí jsme si prvnČ také vyzkoušeli zabodovat v Kamenci v soutČži útokĤ a štafet. Zde se mladším dČtem štafeta
povedla, útok naopak nepovedl a souþet bodĤ staþil pouze na sedmé místo. Starší družstvo po pČkné štafetČ a slabším útoku
získalo pĜíþku pátou.
Podzimní dny nás opČt zamČstnávají pĜípravou na nové kolo hry Plamen. NČkteré dČti vČkem postoupily do dorostu, starší
družstvo doplnily odrostlé mladší dČti. A tak tímto rádi pĜivítáme na hĜišti zájemce z Ĝad mladších dČtí, kteĜí si mají chuĢ vyzkoušet nČco hasiþiny, získat rĤzné znalosti a dovednosti a sportovní zdatnost. Nauþit se zodpovČdnosti vĤþi kamarádĤm, ne-

boĢ hra Plamen je sportem celého kolektivu. Snad si užijí i dobré zábavy, jak na hĜišti, tak i na všech akcích, které se pro nČ
dČlají. A když všechno toto pĜinese ovoce, zlatá medaile na krku, je to nejlepší, þím se dČti mohou pochlubit mezi spolužáky.
Anna Šimková

SDH Desná – SPORT 2005
18. 6. 2005 – ýeský pohár - Moravský Beroun
Jedno z nejkvalitnČjších vystoupení závodníkĤ SDH Desná v historii
seriálu závodĤ ýeského poháru. Bodovali Jana Flídrová 8.místo,
Zuzka Šimková 16.místo, Aleš Lipavský 20. místo a Pavel Šimek
22. místo. Na prvním velkém závodČ si celkem povedenou premiéru
odbyl Luboš Lipavský.
2. 7. 2005 – O pohár starostky obce – Lubná
Na nepĜíliš kvalitním terénu pĜedvedli muži SDH Desná ponČkud
chabé výkony a to i v kategorii PS12 klasika, obsadili páté a þtvrté
místo. DČvþata naopak pĜedvedla kvalitní útok, obsadila druhé
místo.
5. 7. 2005 – ýeský pohár– Podorlická stovka- Kvasiny
NevydaĜený závod. Špatné poþasí, déšĢ a špatné výkony. Body
inkasovali
Jana,
Zuzka
a
Pavel,
ostatní
bČžci
nepĜedvedli nic, za co by mohli být chváleni.
sestava vítČzného družstva mužĤ pĜi desenském poháru

17. 7. 2005 – Okresní kolo PS – MladČjov
Velmi slušnČ zajištČnou soutČž provázelo naštČstí hezké poþasí, což bylo veliké štČstí, vzhledem ke skuteþnosti, že celý závod
probíhal na travnatém fotbalovém hĜišti.
K solidnímu a kompaktnímu výkonu mužĤ se pĜidala i paní štČstČna, která pomohla usadit tento tým, na pomyslný trĤn požárního sportu okresu Svitavy. V pĜeboru jednotlivcĤ obsadili velmi pČkné páté a šesté místo Šimek Pavel a Lipavský Aleš. Tým
omladili a pČknými výkony nezklamali Flach David a Vejrych Jan.
Mezi ženami si to dle oþekávání o vítČzství rozdaly Desná a Kamenec. BČhavé disciplíny se našim ženám pĜíliš nevyvedly
i díky zranČním a smĤle. PĜed požárními útoky ztrácela dČvþata 4s na vedoucí Kamenec. Nakonec se štČstí obrátilo i k ženám
þelem, když si excelentnČ provedeným útokem zajistily celkové vítČzství. V pĜeboru jednotlivcĤ Flídrová Jana deklasovala
rozdílem tĜídy zbytek startovního pole a po páté v ĜadČ pro Desnou získala vítČzství. Kvalitní šesté místo obsadila Kabrhelová
Adéla.
30. 7. 2005 – Závod ke 120. výroþí založení sboru – BohuĖov
Muži obsadili celkové 11. místo, ženy 4. místo. Oba týmy absolvovaly tuto soutČž v improvizovaných sestavách, což bylo
pĜedevším u mužĤ silnČ znát, když dosažený þas ani pĜedvedený výkon (mimo nČkterých jednotlivcĤ) nebyl nikterak oslnivý.
Ženy platí daĖ za obsazení nováþka na postu levé proudaĜky a myslím, že ještČ nČjakou tou soutČží platit budou.
7. 8. 2005 - O pohár starosty a O pohár SDH - Rozhraní
Pátý díl seriálu Okresní ligy Svitavska provázelo velmi promČnlivé poþasí s obþasným deštČm. Desnou zde reprezentovaly
pouze ženy a pĜíliš se jim nevedlo. DobĜe rozbČhnutý útok zhatil zádrhel na levém proudu, kde svojí nováþkovskou daĖ tvrdČ
splácí Kamila Kuchtová – letošní nová akvizice družstva žen. CelkovČ tedy ženy obsadily tĜetí místo.
13. 8. 2005 – Veþerní stovka - Kamenec
Generálka pĜed krajským kolem v PS ukázala kde budou nejvČtší slabiny SDH Desná.
PĜedvedené výkony a dosažené þasy všech závodníkĤ byly poznamenány deštČm a velikou zimou, ale i tak se bylo naþ dívat.
V ženské kategorii se do þtyĜicetiþlenného finále podaĜilo
kvalifikaþním sítem proklouznout JanČ a Zuzce. Z našich pánĤ si
finále vybojovali Pavel a Aleš.
14. 8. 2005 – O pohár starosty obce – Kamenec
Po velmi nároþném sobotním programu obČ desenská družstva
pokoušela štČstí v nedČli, tentokrát v požárním útoku. DČvþata
pĜedvedla solidní výkon a obsadila þtvrté místo v Okresní lize.
KlukĤm bohužel zazlobil košíþek a tak z toho byl neplatný pokus,
jelikož byla savice ponoĜena do vody dĜíve, než byl našroubován koš.
CelkovČ tedy obsadili 13. místo.
20. 8. 2005 – III. kolo PS – Sezemice
TvrdČ oþekávaná soutČž, v níž jsme po okresní euforii mČli, alespoĖ
dle nČkterých, plnit roli favoritĤ a to v obou kategoriích.
Holky pĜedvedly na dané pomČry bezchybný výkon, bohužel vinou
zranČní a dalších okolností nemohly pomýšlet na postup, a tak se
v prĤbČhu závodu soustĜedily na udržení bronzové pozice, což se na-

konec podaĜilo. Jako kolektiv vyhrály disciplínu štafetu 4x100m s pĜekážkami, v požárním útoku obsadily místo druhé a celkový souþet jednotlivcĤ na 100m s pĜekážkami dal þtvrté místo. Krajský pĜebor jednotlivcĤ vyhrála Šimková Zuzana, Flídrová
Jana (viz foto) obsadila místo druhé. Z jednotlivkyĖ bych ještČ ocenil dobré výkony KĜížové VČry a pĜedevším nováþka týmu
Nádvorníkové Evy.
Kluci pĜedvedli také solidní výkony, když po bČhavých disciplínách drželi prĤbČžné tĜetí místo. Bohužel nepovedený požární
útok ukonþil nadČje na bednu a odsunul je až na šesté místo. Mezi jednotlivci na 100m s pĜekážkami obsadil 8. místo Šimek
Pavel. Z jednotlivcĤ bych pochválil obČ mladé posily týmu Luboše Lipavského i Davida Flacha a pĜedevším pak Pavla Šimka
za kvalitnČ pĜedvedený domek.

…i taktoobce
se slaví
27. 8. 2005 – O pohár starostky
Desná
První se na startovní plato, jak bývá zvykem, postavili domácí
muži, kteĜí pĜedvedli útok bez výraznČjších chyb (snad jen
voda mohla být rychlejší) a vyrovnanými sestĜiky zastavili
perfektnČ fungující þasomíru z SDH Lubná v þase 20,12s a
nastavili tak na místní pomČry laĢku celkem vysoko. PČkný
pokus pĜedvedlo „Širocké Béþko,“ když i pĜes velký prostĜik
na levém proudu vyrovnali doposud vedoucí þas 20,12s.
Zbývalo rozĜešit, kdo si odveze putovní pohár, na nČjž si
brousili zuby domácí a Široký DĤl B. Rozhodlo se pomocí
tzv. rozstĜelu mezi tČmito dvČma týmy, který lépe vyznČl pro
muže z Desné, když druhým pokusem dosáhli shodného þasu
jako v základním kole, tedy 20,12s a poprvé od roku 2001
získali první místo v pohárové soutČži. V ženské kategorii se
naopak štČstí od našich žen odvrátilo a po velkých problémech
na koši a nabírání dČvþata obsadila poslední þtvrté místo.

Posilovna
Dnes jenom pĜipomínáme.
Posilovna v Desné má stále
stejnou otvírací dobu tj. pondČlí od 18 do 19 hod. a od 19
hod. do 20 hodin cviþení
ženy, stĜeda od 18 hodin do
20 hodin a pátek od 17 do 19
hodin. V pĜípadČ nepĜítomnosti volejte 724 140 992

Mirek Capoušek, nebo 775 200 367 Libor Šimák, anebo
jsou klíþe u p. Boháþe v pĜízemí školy. SamozĜejmČ
všechny, kdo si chtČjí protáhnout tČlo, vítáme a dČkujeme
všem návštČvníkĤm za pĜízeĖ a podporu této aktivity. Loni
zakoupené cviþební náĜadí máme témČĜ (díky vaši pĜízni)
uhrazeno, tak se budeme tČšit na další rozšíĜení cviþebního
zázemí. Jestliže vám to þas dovolí, pĜijćte si zacviþit
a protáhnout tČlo.
Sportu zdar pĜeje Mirek Capoušek.

Cviþení žen

Cviþení zahajujeme v pondČlí 3. Ĝíjna 2005 od 19 hodin v posilovnČ v budovČ obecního úĜadu. Tímto zveme všechny ženy
a dívky na kondiþní cviþení, neboĢ stále platí, že v zdravém tČle zdravý duch. Na setkání s vámi se tČší Hana Lipavská.

Moštování
Základní organizace zahrádkáĜĤ v Dolním ÚjezdČ zahájila moštování, které se koná každý pátek od 14.00 do 18.00 hodin. Cena za 1 litr moštu je 3,- Kþ.

Misijní kabát

V nedávné dobČ jsme v Lilii þetli poutavé vyprávČní ak. malíĜe JiĜího Látala o jeho cestČ na
stĜedoamerický ostrov Haiti, v kterém nám pĜibližuje chudobu a bídu tamních lidí. PĜirozená lidskost
zakódovaná v každém þlovČku nás pĜivádí k myšlence, jak jim pomoci. ěešení není jednoduché. Po
poradČ s lidmi, kteĜí v takovémto prostĜedí nČjaký þas žili, byste došli pravdČpodobnČ ke stejnému
závČru jako já. Smysluplná pomoc spoþívá v tom nauþit tamní obyvatele dovednostem, pomocí kterých by se stali sobČstaþnými v jejich rodné zemi a dále pak dokázali vychovávat i své dČti. Pomoci
jim tedy mohou odvážní lidé z našich Ĝad, kteĜí by je tam uþili. NČkolik jich tam je. Jsou to tzv. misionáĜi, ale je jich málo. Jejich cílem není mezi tamní obyvatele pĜinést naše náboženství þi evropskou
liberální kulturu, ale nauþit je ĜemeslĤm þi obdČlávat pĤdu a þíst a psát. Dalším nezbytným prvkem

ke zdaru každé misie je finanþní podpora, s kterou mohou misionáĜi postavit primitivní nemocnice, školy þi zakoupit léky.
Více na www.misijnidila.cz
Každý rok, pravidelnČ koncem mČsíce Ĝíjna, poĜádají katoliþtí kĜesĢané na celém svČtČ svČtový den modliteb za misie
spojený s finanþní sbírkou. Litomyšlská charita se rozhodla, že by se letos k této aktivitČ pĜipojila akcí Misijní kabát. V pátek
14. Ĝíjna veþer v Lidovém domČ by nám pan Látal, spolu s ostatními þleny týmu humanitární mise vyprávČním
a promítáním dokumentárního filmu, pĜiblížil každodenní realitu života na karibském ostrovČ Haiti. Úþast na pĜednášce
pĜislíbili též Ĝádové sestry sv. Vincenta de Paul, jejichž Ĝád má na Haiti též misijní stanici (þlenky tohoto Ĝádu pĤsobí též nedaleko od nás a to na Mendryce). V nedČli 16. Ĝíjna od 8.30 do 15.00 hodin a v pondČlí 17. Ĝíjna od 9.00 do 16.00 hodin uspoĜádáme na sále Lidového domu výprodej secondhandových odČvĤ z našeho šatníku charity. Finanþní výtČžek tohoto
prodeje, þili sbírky, bude pĜeveden na konto Ĝeholních sester na Haiti. Cena za 1 ks šatstva není nikterak omezena ani
stanovena a tak vČĜíme, že budete štČdĜí a nakoupíte u nás za ceny jako v luxusních obchodech. Dáváme Vám tímto možnost
pĜímo projevit solidaritu s lidmi na Haiti.
Petr DosedČl, Ĝeditel litomyšlské charity

TiskaĜský šotek se vloudil

V minulém þísle DeseĖáþku se nám vloudil pĜímo dvakrát a tak uvádíme na pravou míru, že p. Vlastimil Kusý neslavil 75., ale
70. narozeniny. A v þlánku o malíĜi Václavu Boštíkovi jsme nesprávnČ uvedli rok narození, který není 1912, ale rok 1913.
Tímto se redakce omlouvá.
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