
   

 

 

 
  

V malé vesničce jménem Obendorf, která leží v Rakousku, žil kněz, otec Moor. Právě 
uděloval dětem z farního sboru poslední ponaučení o tom, jak mají o Štědrém večeru zpívat. 
Pod klenbou se šířilo veselé štěbetání a chichotání. „Klid, buďte zticha. Začínáme!“.  

Ale jak otec Moor zmáčkl klávesy, z útrob varhan vyšly podivné zvuky, a pak zas znovu 
a znovu. „To je divné“, kroutil hlavou mladý kněz. Otevřel dvířka a z těla varhan vyběhlo 
deset nebo dvacet myší, jako když do nich střelí, a za nimi kočka. Chudák otec Moor. Co 
teď? Varhanní měch byl na několika místech prohryzaný. „No nic, obejdeme se bez varhan, 
pomyslel si. Jenomže děti se vrhly za myší rodinou a kočkou a v kostele nezůstala ani noha. 

Varhany jsou poničené a sbor se mu rozprchl. Takhle vánoční píseň těžko nazkoušejí.  
Otec Moor byl smutný a bezradný. Právě když odevzdaně klečel před hlavním oltářem, vzpomněl si na svého přítele Franze 

Grubera, který učil v místní škole. Nejenže to byl slušný varhaník, ale také uměl hrát dobře na kytaru.  
Když otec Moor zaklepal na jeho dveře, Franz Gruber opravoval školní práce v chabém světle lucerny. „Musím vymyslet 

něco nového na půlnoční mši. Nějakou jednoduchou písničku, při které bys mě mohl doprovázet na kytaru. Už jsem dal 
dohromady text. Teď bych jen potřeboval, abys k němu složil hudbu. ... Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“  

Jakmile za otcem Moorem zapadly dveře, vzal Gruber do ruky kytaru, prohlédl si text a začal hledat 
vhodnou melodii. Byla tichá noc a sněhové vločky jakoby se zastavily u jeho oken, aby si tu píseň 
mohly lépe poslechnout.  

Přesně o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný věřících. Hlavní oltář zářil do tmy ve světle 
lampiček a svíček. Otec Moor sloužil mši. Když slovy Lukášova evangelia oznámil narození spasitele, 
zamířil s mistrem Gruberem k jesličkám a rozechvělým hlasem zanotovali: „Stille Nacht, Heilige Nacht 
(Tichá noc, přesvatá noc).“ Píseň dozněla a v kostele zavládlo ticho. 

Ale v zápětí ji s nimi opakovala Ježíškovi celá vesnice jako zástup andělů, o kterém se píše 
v evangeliu podle Lukáše. A od té doby se tato píseň zpívá nejen v Obendorfu, ale po celém světě. Stala 
se jednou z nejoblíbenější vánočních písní.  

A co otec Moor a Franz Gruber? Žádný z nich neměl čas si uvědomit, jak velký dar dali světu bez 
nároku na odměnu.                                                                               Vánoční příběhy. Bruno Ferrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tichá noc, přesvatá noc ….,  
pojďme si společně také zazpívat 
tuto krásnou vánoční píseň  
a mnoho ostatních koled 
s dětmi z mateřské školky,  
s kytarovým sborem 
a dechovým orchestrem 
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Nejkrásnější vánoční píseň

Na Vánocích není nejkrásnější 
to, co se zlatem třpytí. 

Je to úsměv, který nás potěší, 
pohled, který nás rozzáří, 

a láska, která nás pohladí.“ 

V pátek  23. prosince  
         od 16 hodin 
    u našich  jesliček 

 
Vezměte s sebou lampičku, bude 
možno si odnést Betlémské světlo 

do Vašich domovů 
 



   

 

                                                                                                                         
 

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 29. 9. 2011 
 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 
- pronájem prostor prodejny č.p. 40 v Desné paní Daniele 
Šimákové, bytem Desná 65,  za účelem provozování 
obchodu se smíšeným zbožím 
- nájemní smlouvu na nebytové prostory s paní Danielou 
Šimákovou, bytem Desná 65 
- mandátní smlouvu o zajištění úkolů zaměstnavatele 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany s firmou GUARD 7, v.o.s. Pardubice 
- finanční odměnu Dechové hudbě Dolnovanka ve výši 
2000,- Kč za účinkování při hasičské akci Pyrocar 2011 
Zastupitelstvo obce Desná pověřuje: 
- starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na nebytové 
prostory v č.p. 40 
 

 
- pracovní skupinu pro obnovu venkova vypracováním 
seznamu plánovaných úprav obce pro volební období 2011 
- 2014 
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí: 
- informace o ukončení pronájmu prostor prodejny 
v č.p. 40  paní Michaelou Juzovou, bytem Dolní Újezd 140 
- informace o podaných žádostech o dotace na akce:  
Desná – ošetření významných stromů v obci, obnova 
veřejného prostranství a vybavení pro údržbu zeleně v obci 
Desná 
-  informace o bezdrátovém rozhlase 
- informace od ZD ohledně případného odškodnění za únik 
postřiků na soukromé pozemky 
- informace o dotaci, provozu a situaci na humenní cestě 
- informace o jízdních řádech 

 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 2. 11. 2011 
 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 
- mandátní smlouvu s EKOPLAN, s.r.o. na provedení 
geodetického zaměření, vypracování Geometrických plánů 
a zřízení věcných břemen na plynovodu umístěném v k. ú. 
Desná u Litomyšle 
- smlouvu o dílo s firmou BKN, s.r.o. Vysoké Mýto, na 
zhotovení projektu „Snížení energetické náročnosti, objekt 
Obecního úřadu č.p. 100, Desná u Litomyšle“ 
- smlouvu o dílo s Ing. Renátou Ulmannovou, Dolní 
Libchavy 247, na zpracování žádost o dotaci pro projekt 
„Zateplení a nové ústřední topení v domě č.p. 40 v Desné“  
- podání žádosti o dotaci v rámci oblasti podpory 2.1.1. – 
Zlepšení kvality ovzduší u objektů č.p. 40 (prodejna se 
smíšeným zbožím) a č.p. 100 (budova obecního úřadu) 
v obci Desná 
 
 

 
- smlouva o dílo s Energetickou agenturou, s.r.o., 
Strážcovská 343/17,  Praha 5, na zpracování 
Energetického auditu pro objekty č.p. 40 a č.p. 100 
- mimořádný příspěvek příspěvkové organizaci Mateřské 
škole v Desné ve výši 20 000,- Kč na nákup zastiňovacích 
rolet 
- příspěvek ve výši 15 000,- Kč p. Daniele Šimákové, 
bytem Desná 65 na provoz prodejny se smíšeným zbožím  
- smlouvu o poskytnutí příspěvku Daniele Šimákové, 
bytem Desná 65 
- koupi stroje na údržbu obce 
- prodej sněhové frézy 
- rozpočtové opatření č. 157 – účelová neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro sbor 
dobrovolných hasičů obce na rok 2011 na opravu požární 
stříkačky 
- vlastní rozpočtové opatření č. 2/2011 

 
Vážení spoluobčané, 

ke konci roku by bylo dobré podat 
Vám informace, které by Vás mohly 
zajímat. Jak jistě víte, na počátku 
tohoto roku jsme se začali potýkat 
s nevyhovujícím stavem v naší 
mateřské škole. Ředitelka 
Dudychová odešla, protože podle 
inspekce byla naše opravená školka 
před výmazem ze sítě škol. 
S velikým díkem Anně Veselíkové 

se podařilo znovu školku dostat do velice dobrého stavu 
a vše i přes velké tlaky, které stát na malé obce vyvíjí a na 
jejich školská zařízení taktéž, funguje. Funguje velmi 
dobře i díky vzorné spolupráci s Poříčím a jeho starostou 
Františkem Bartošem.  

V průběhu roku došlo k úplnému vyklizení půdy ve 
školní budově i díky dobré spolupráci s hasičským sborem. 
Nyní jako další krok byla odstraněna nevhodná konstrukce 
podlahy, ošetřena proti dřevokazům a došlo k zateplení 
a položení nové podlahy, nad kterou nyní staví T-Mobile 
vysílač, jehož spuštění se plánuje začátkem nového roku. 
Příjem obce za tento realizovaný projekt bude 65 tis. 

ročně. Na budovu školy je zpracováván projekt na 
zateplení, výměnu okem a vše co s tím souvisí. 

Obchod se nám podařilo díky Daniele Šimákové opět 
dostat na důstojnou úroveň a patří ji za to velký dík. I na 
tuto budovu byl zpracován projekt včetně energetického 
auditu, který obsahuje zateplení, výměnu okem a změnu 
topných systémů pro obchod i pro byt. Projekt byl v těchto 
dnech přijat a postoupen k dalšímu projednání. 

Na budově obecního úřadu visí vlajka, je na ni částka 
a panáček vyjadřující stav rozdělování daní ze státního 
rozpočtu na chudé a bohaté a to zhruba 7 000 Kč u malých 
obcí a u nejvíce obdarovaných 31 000 Kč. Před 14 dny 
proběhlo shromáždění starostů v Českých Heřmanicích, 
kterého se zúčastnili starostové, poslanci a senátor, 
navazující na protest 1 000 starostů v Praze. Tehdy 
premiér Nečas slíbil, že do konce října bude projednávat 
RUD vláda a nestalo se nic. Teď po dalším tlaku měl být 
odměněn čerty za nesplnění slibu. Když viděl, že se chystá 
další ostuda před úřadem vlády, slíbil, že vláda RUD 
projedná. Účast starostů na tomto protestu byla odvolána 
a vláda opět rozpočtové určení daní neprojednala! 

Jízdní řády a OREDO – další neveselá záležitost, která 
má zejména na malých obcích ušetřit Pardubickému kraji. 

Informace obecního úřadu 



   

 

Pro naši obec to po velice špatném začátku dopadlo dobře. 
Mnoho malých obcí dopadlo mnohem hůř. Jízdní řád 
autobusů jsme vložili do tohoto čísla Deseňáčku. 

V současné době je také zpracováván návrh na 
přidělení dotace prostřednictvím MAS Litomyšlsko na 
sportovní areál v Desné a součástí tohoto plánu je nejen 
úprava sportoviště, ale i klidová zóna a koutek na hraní 
a sport malých dětí, nositelem tohoto projektu je SDH 

s podporou obce. Proto se obracíme i na Vás občany, 
protože realizace takového záměru byla požadována 
v anketě obce na počátku roku, abyste se o tento projekt 
zajímali a dodali podnětné návrhy vedení SDH nebo obci. 

Do příštího nelehkého roku 2012 Vám všem ze srdce 
přeji požehnání, jen vše nejlepší a děkuji všem za pomoc 
a podporu v letošním roce. 
                                               Josef Jebousek, starosta obce 

 
 

Odpady v roce 2012 
Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2012 zůstává stejná jako 

v letošním roce. V tomto čísle zpravodaje je vloženo Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012, které 
je nutno vyplnit a vrátit na obecní úřad do 31.1.2012. Poplatek je splatný do 31.3.2012. 

Poslední svoz v letošním roce je v pátek 23. prosince a v roce 2012 první svoz v pátek 6. ledna. 
        

 
  

 

 

 

 

 
MAS Litomyšlsko informuje 

Vedle své hlavní činnosti, administrace strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje 
venkova, připravila MAS Litomyšlsko v roce 2011 několik dalších menších projektů. Nyní se 
finalizuje projekt „Chceme čistý les“. Projekt má ekovýchovný charakter a jeho cílem je 
informovat místní obyvatele a turisty, že odpadky do lesů NEPATŘÍ!!! K realizaci projektu nás 
doslova donutil stav lesů mezi obcí Budislav a městem Proseč, kde je bohužel běžnou praxí 
vyhazovat odpadky přímo z aut poblíž komunikací. Tento stav není dobrou vizitkou přírodní 
rezervace Maštale ani okolních obcí. Předmětem projektu „Chceme čistý les“ je umístění 
informačních tabulí mezi obec Budislav a město Proseč. Na tabulích jsou informace o umístění 
nejbližších odpadových kontejnerů. Pro zvýšení naléhavosti sdělení jsou součástí informačních 
tabulí také obrázky, které kreslily děti ze Základní školy Budislav. Tabule budou se souhlasem 
vlastníků pozemků umístěny na 4 místech mezi uvedenými obcemi. Po zkušebním umístění 
těchto prvních čtyřech informačních tabulí jsme nabídli jejich umístění také dalším obcím. Do 
projektu se zapojila obec Desná, která umístí 2 informační tabule na území obce. Tímto 
oznamujeme dalším obcím, že v případě zájmu mohou zažádat o umístění dalších informačních 

tabulí.  
  

Další aktivitou, kterou MAS 
Litomyšlsko připravuje, je projekt 
„Nejlepší venkovská školka regionu MAS 
Litomyšlsko – aneb o domeček přišel 
Skřítek Vítek, pomozte mu najít nový 
domov“. Předmětem projektu je 
vyhodnotit nejlepší venkovskou školku 
a odměnou pro vítěznou školku bude 
finanční dar v hodnotě 10 000,- Kč, který 
věnovala firma Stavební sdružení Boštík 
s.r.o. Na přípravě projektu se podílí 

pracovní skupina pro děti a mládež MAS Litomyšlsko. Na pravidelných setkáních byla vytvořena koncepce projektu a systém 
hodnocení školky. V současné době se připravuje oslovení zástupců mateřských školek v regionu. V projektu se počítá 
i s účastí veřejnosti. Školky budou vytvářet výtvarné projekty a veřejnost bude hodnotit nejlepší práce jak na internetu 
www.mas-lit.cz, tak fyzicky při výstavách těchto prací. Termín březen 2012. Dalšími hodnotícími kritérii pro výběr nejlepší 
školky je běžná činnost školek, celkový dojem z prostředí školky a úroveň vzdělávání a výchovy předškolních dětí. Školky 
nejprve vyplní hodnotící dotazník a následně budou navštíveny hodnotící komisí MAS Litomyšlsko.  
 

Nové jízdní řády 
 Všechny jízdní řády naleznete na: 

http://www.oredo.cz 
 

Jízdní řády týkající se naší obce 
naleznete na odkazech na 

stránkách společnosti  OREDO 
linka č. 820 Česká Třeb. - Proseč    
linka č. 812 Polička - Dolní Újezd   

   

Oznamujeme Vám otevření 
 místní prodejny 

se smíšeným zbožím.  
 

Otevírací doba 
pondělí – čtvrtek 

7.30 – 10.30 
pátek 

7.30 – 10.30   14.00 – 16.00 

Pořad bohoslužeb o Vánocích 
v mladočovské farnosti 
24.12.Štědrý den - sobota 

8 hod. Mladočov kaple 
16 hod. Budislav 
22 hod. Mladočov 

25.12. Narození Páně - neděle 
9 hod. Mladočov 

26.12. sv. Štěpán - pondělí 
9 hod. Mladočov 

31.12. Silvestr - sobota 
16 hod. Mladočov 

1.1. Nový rok - neděle 
9 hod. Mladočov



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po roce se nám zase přiblížily Vánoce. Čas adventu, kdy 
se připravujeme na nejkrásnější svátky roku, bude za chvíli 
vrcholit zapálením poslední svíčky na tradičním věnci. 

Dá se říci, že toto období je v naší školce obdobím 
pilné práce a shonu. V krátké době máme mnoho 
povinností a aktivit. Vše začíná návštěvou vzácných hostů 
Mikuláše a čerta. S dětmi vyrábíme čertíky a andílky, 
učitelky zase připravují balíčky do mikulášského koše. 
Když odejde tato vzácná návštěva, už se chystáme zase na 
tradiční vánoční besídku. Pečeme perníčky, zdobíme je 
a balíme do sáčků. Výroba přáníček a dárečků pro rodiče, 
které jim děti předávají na besídce, je náročná na čas, 
protože učitelka musí každému z pětatřiceti dětí s výrobou 

pomoci. Program na tuto besídku nacvičujeme 
dlouho dopředu. Tentokrát se besídka již konala. 
Bylo to v sobotu 10.12. od 14.00 v kulturním 
domě v Poříčí. Děti potěšily svoje rodiče, 
babičky i dědečky pestrým programem 
složeným z básniček, písniček, říkadel, tanečků 
a na závěr zpěvem vánočních koled. Klidnější 
období nastává po besídce. S dětmi 
připravujeme drobné dárky pro naše nejstarší 
spoluobčany, které vždy před Vánocemi 
navštívíme. Zpíváme, recitujeme a popřejeme 
hodně zdraví v novém roce. Než přijde do 
našich domovů Ježíšek, navštívíme s dětmi ještě 
výstavu v Litomyšli s názvem: ,,Slovo má 
Hurvínek“, do naší školky zavítají divadelníci 
s představením: ,,Vánoční pohádka – Dva 
sněhuláci“ a děti vystoupí s programem na 
Desenském jesličkování. 

Od října navštěvují naše děti jednou za týden 
relaxační centrum Savitar v Litomyšli, kde 

chodí do sauny, páry a salionária, aby se jim pokud možno 
zlepšil imunitní systém. Zapomněla jsem zmínit dvě 
zajímavé akce, které jsme pořádali na podzim s rodiči dětí. 
Jednalo se o Drakiádu a Podzimní tvoření s tatínky. Obě 
akce se vydařily a přikládáme z nich fotografie. 

Na závěr kalendářního roku je třeba poděkovat. 
Děkujeme Obci Desná a Obci Poříčí za veškerou podporu 
naší mateřské škole. Děkujeme rodičům za pomůcky, 
papíry, zbytky látek i dary do školní kuchyně v podobě 
ovoce, zeleniny, medu, zavařenin atd. ... 

Na závěr Vám celý kolektiv zaměstnanců Mateřské 
školy v Desné přeje klidné prožití vánočních svátků 
v kruhu nejbližších a hodně zdraví v Novém roce 2012. 

                                                                                                                                          Anna Veselíková, ředitelka                 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky z naší školičky 

Jubilea 
V tomto čtvrtletí oslavili:                                                                                                                      Narození: 
František Šimek   50 let                                                                                                             Tomáš Jareš 
Zdeněk Zavoral  55 let 
Miluše Kysilková 60 let 
Božena Renzová  60 let 
Jarmila Kladivová 80 let 
Marie Bartošová  82 let 
Jindřich Voříšek  83 let 
Žofie Renzová  92 let 

Všem srdečně blahopřejeme 

,Dej každému dni 
příležitost, aby se mohl 
stát tím nejkrásnějším 

v tvém životě.“



   

 

 
 
 

Koncem měsíce září letošního roku 
nás zasáhla smutná zpráva o tragické 
autonehodě na západním pobřeží 
středoamerické země Nicaragui, kde 
28. září 2011 zahynuli tři Češi, jejichž 
automobil se střetl s protijedoucím 
nákladním automobilem. Skupina 
vysokoškolských učitelů a studentů se 
v několika autech vracela z exkurze 
v chovné stanici krevet v Jiquilillo. 
Všichni tři byli akademičtí pracovníci 
Mendelovy univerzity v Brně. 
Pedagogové byli v zemi střední Ameriky 
v rámci plnění mise univerzity, kde 
v rámci této stáže připravovali ve 
spolupráci s partnerskou univerzitou 
Universidad Nacional Agraria v Managui 
podmínky pro vybudování programu na 
praktické vzdělávání studentů 
propojeného s funkčním provozem 
univerzitního tropického statku s velkým 
potenciálem pro uplatnění českých 
absolventů i technologií. Univerzita ztratila v zesnulých 
perspektivní pedagogické a vědecké pracovníky, blízké 
kolegy a dobré kamarády, uvedl rektor. 

Jedním ze tří vědeckých pedagogů byl i desenský 
rodák doc. Ing. Libor Severa, Ph.D., pedagogický 
a vědecký pracovník a proděkan agronomické fakulty 
Mendlovy univerzity v Brně. 

Narodil se 17. 9. 1973. 
Zemřel ve věku 38 let. Při smutečním projevu při 

pohřbu 21. října 2011 v Mladočově děkan fakulty mimo 
jiné uvedl, že měl být ke konci roku jmenován profesorem. 

Stal by se asi druhým profesorem, který byl rodákem 
z Desné. Oba zemědělští inženýři a oba vysokoškolští 
učitelé a vědečtí pracovníci a oba nezapomněli na svou 
rodnou ves, kam se velmi rádi vraceli 

 Prvním profesorem, dle 
dochovaných záznamů, byl 
Ing. Josef Kopecký, který se 
narodil v roce 1865 v Desné 
čp. 3. Studoval Vysokou 
zemědělskou školu ve Vídni. 
Jako mladý inženýr se podílel 
na četných vodohospodářských 
projektech na odvodňování 
pozemků, melioračních 
úpravách a podobně. Ve svých 
41 letech s bohatými 

zkušenostmi přešel na dráhu vysokoškolského pedagoga, 
přednášel „půdoznalectví“. V roce 1911 se stává řádným 
profesorem pedologie, meteorologie a klimatologie a stal 
se prvním profesorem těchto oborů v celé monarchii. 
Několik let byl i děkanem zemědělské fakulty. Svým 
žákům vštěpoval nejen technické znalosti a dovednosti, ale 
i lásku k půdě a přírodě. Pro rozbory půdy sám sestrojil 
„Kopeckého plavící přístroj“. Jeho zvláštní zálibou byla 
pedologická kartografie. Stal se jejím zakladatelem u nás. 
V roce 1919 byl na jeho návrh zřízen při ministerstvu 
zemědělství Státní ústav pro agropedologii a Ústav pro 
bioklimatalogii a prof. Kopecký se stává ředitelem obou 
těchto ústavů. Prosadil, že jeho rodný litomyšlský okres 
byl zařazen v roce 1929 jako první do programu 
půdoznaleckého mapování. Jako první byla obec Dolní 

Újezd u Litomyšle. V čele ústavu byl 
až do roku 1934. V září roku 1935 
ukončil ve svých 70ti letech 
i působení na vysoké škole. Za jeho 
aktivní pracovní činnost mu měl být 
udělen Čestný doktorát. K tomu však 
již nedošlo. Nečekaně, krátce po 
svých 70. narozeninách, 8. prosince 
1935 v Praze zemřel. Napsal 
nejméně 29 odborných knih 
a pojednání z oboru půdoznalectví 
a zemědělské meteorologie. Profesor 
Kopecký rozvinul tento vědní obor 
na takovou úroveň, že v mnoha 
směrech sloužil jako příklad 
i v mezinárodním měřítku. Jeho 
nástupce doc. Dr. Vlad. Gȍsl o něm 
napsal: „Vrozená láska k přírodě 
a hloubavý duch, harmonicky 
sloučený s pochopením pro 
požadavky zemědělské praxe, 
učinily profesora Kopeckého 

skutečným zakladatelem a budovatelem nauky o půdě 
u nás, zvláště půdoznalství zemědělského …“. 

Doc. Ing. Libor Severa, Ph.D. v mládí chodil do školy 
v Desné, následně do Dolního Újezdu. Střední 
zemědělskou školu vystudoval v Opočně s vynikajícím 
prospěchem. Vysokou školu zemědělskou (agronomickou 
fakultu – obor Mechanizace zemědělství) v Brně. Během 
magisterského studia absolvoval několik zahraničních 
pobytů a stáží. Nejdelší byl roční pobyt na University of 
Alaska v Anchorage, USA. V roce 2000 ukončil doktorské 
studium a udělení titulu Ph.D. Po ukončení studií zůstal na 
univerzitě v Brně jako technicko – inženýrský pracovník 
pro výuku. V roce 2007 byl přijat na místo odborného 
asistenta. Pracoval na řadě výzkumných projektů. Dále se 
aktivně podílel na navázání spolupráce s několika 
prestižními zahraničními pracovišti na univerzitách 
v Japonsku, Číně i jinde. 

V oblasti výzkumu se zabýval mechanickými 
a fyzikálními vlastnostmi biologických materiálů. Jako 
autor nebo spoluautor publikoval 53 původních vědeckých 
prací a je autorem nebo spoluautorem 42 příspěvků na 
vědeckých konferencích. V roce 2003 přednesl sérii 
vědeckých přednášek ve Francii na ENSAM Cluny. Po 
celou dobu se aktivně zapojoval do činnosti ústavu, fakulty 
i univerzity a proto jej členové akademické obce v roce 
2008 zvolili za člena Akademického senátu AF 
MENDELU. V roce 2010 byl jmenován do funkce 
proděkana pro pedagogiku. Byl členem České akademie 
věd, ale i členem vědeckých společností v Americe. 

Věnoval se studiu jazyků. Hovořil anglicky, 
francouzsky (státní zkouška), španělsky, německy a jako 
jeden z mála hovořil novořecky. Svých velmi dobrých 
znalostí cizích jazyků využíval při zastupování některých 
obchodních organizací se zemědělskou technikou při 
různých mezinárodních veletrzích a výstavách. Znalosti 
cizích řečí používal i o prázdninách jako externí pracovník 
cestovní kanceláře. 

Jeho velkou zálibou byly knihy, ze kterých mimo jiné 
čerpal i informace o zemích, kam plánoval cesty. 
Cestování bylo asi jeho největším koníčkem a potěšením. 
Navštívil soukromě či služebně asi 57 států všech 
kontinentů, krom Austrálie. Tam se připravoval v příštím 

Vzpomínka 



   

 

roce, což se již neuskuteční. Na své cesty se velmi pečlivě 
připravoval studiem místopisů jednotlivých zemí, jejich 
významných památek i historie. Poznatky ze svých cest 
rád předával na svých přednáškách. Několikrát i v rodné 
vesnici Desné. 

Pro zajímavost uvádím země v abecedním pořadí, jež 
navštívil: 

Albánie, Andora, Anglie, Argentina, Belgie, 
Bulharsko, Brazílie, Čína, Česko, Dánsko, Egypt, Francie, 
Guatemala, Holandsko, Honduras, Hong-Kong, 
Chorvatsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, 
Keňa, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Macao, Maďarsko, 
Madeira (Portugalsko), Malaisie, Mexiko, Monako, 
Německo západní, NDR, Norsko, Paraguay, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, 

Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Tanzánie, Thajsko, Tunisko, Turecko, Uganda, 
Ukrajina, USA, Vatikán, Zanzibar, Nicaragua. 

V USA procestoval 29 států: Alabama, Aljaška, 
Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, 
Indiana, Iowa, South Karolina, Louisiana, Massachusetts, 
Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, 
Oregon, Pensylvánie, Severní Dakota, North Carolina, 
Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, 
Wyoming. 

Zdaleka jsem nepopsal všechny jeho aktivity. Při dosti 
častém setkání s ním, zůstával vždy velmi skromným, 
uvážlivým a kamarádským.                       Oldřich Kladivo 

Čest jeho památce  

 

60 let života na vesnici - popis vývoje dle vzpomínek 
 

Závěr  -  záměrem tohoto spisu bylo stručné popsání 
práce na poli za našich mladých let, jak postupem času se 
práce mechanizovala a tím ubývalo pracovníků v rostlinné 
výrobě. Takovýto rychlý rozvoj byl ve všech odvětvích 
zemědělské výroby i v jiných odvětvích. Současně připadá 
na jednoho pracovníka ve družstvu, tj. včetně živočišné 
výroby, dílen a výrob přidružených, asi 14 ha. 

Měnila se i životní úroveň bydlení na vesnici. Zcela 

běžné jsou dnes na vesnici v rodinném domku obývací 
pokoj, koupelny se sprchovým koutem, splachovací WC. 
Auto již není nic zvláštního, ba naopak velmi potřebné pro 
cesty za nákupy a kulturou. V některých rodinách i aut 
více. Na Desné vybudován kabelový rozvod telefonu 
v roce 1997. Dnes jsou stále více používány i mobilní 
telefony, jež má každý člen rodiny často i děti, které chodí 
do školy. Masovým rozšířením mobilních telefonů však 
pevných linek ubývá. Přibývá v domácnostech i počítačů 
s možností připojení k internetu. Použití počítačů 
a internetu má snad neomezené možnosti propojení 
s celým světem a získávání potřebných informací. Běžné 
je i používání platebních karet v obchodě, výběr peněz 
v hotovosti v bankomatech, obsluhování účtů v bance za 
pomoci mobilního telefonu nebo počítače po celých 
24 hodin denně odkudkoliv. Zavedení veřejného osvětlení 
ráno a večer v obci a veřejného rozhlasu je samozřejmostí. 
Rovněž i chodníky po celé vesnici kolem silnice, včetně 
okrasných upravených zahrádek před domky a pěkných 
plotů. V roce 2000 dokončen rozvod zemního plynu po 
celé obci, takže je možnost použití plynu k vaření, ohřevu 
vody i k vytápění bytu. Rovněž i svoz odpadků za pomocí 
popelnic byl zaveden kolem roku 1985 a dnes se zdá 
samozřejmostí. Ani myčky nádobí již nejsou na vesnici 

žádnou vzácností, o pračkách jsem se již zmiňoval dříve. 
Používání ledniček a mrazáků je úplnou samozřejmostí. 

   Čím dál více lidí jezdí z vesnic na dovolenou, často 
i do zahraničí k moři, v zimě lyžovat na hory. 
K zaznamenání vzpomínek dnes slouží pěkné a dokonalé 
fotografické přístroje, dnes již i digitální, různé kamery na 
videozáznam a k záznamu mluveného slova různé 
diktafony. Fotografie můžou být zhotoveny ve 
specializovaných laboratořích na počkání, nejpozději do 
druhého dne. Dnes s možností přenosu na CD nebo DVD, 
paměťových karet a nosičů různé kapacity. Do laboratoří 
možno zaslat i za pomoci internetu. Rovněž používání 
malých kalkulaček pro jednoduché výpočetní úkony je 
úplně běžné, někdy možná až ke škodě uživatelů, nebo se 
zapomíná počítat zpaměti.  

  Postupně se i na tak malé vesnici jako je Desná 
začínají zřizovat znovu potřebné služby pro obyvatelstvo, 
jako kadeřnictví, obchod spotřebním zbožím, šití oděvů, 
různé poradenské a daňové služby, cestovní kancelář, 
zámečnictví, truhlářství, pohostinství i s možností různých 
rodinných oslav, svateb a společenských setkání, různých 
schodníků, možnost krátkodobého ubytování, výkonu 
stavebních prací, dopravy, i natáčení a následné zpracování 
videozáznamů, dokonce od ledna roku 2004 je v provozu 
i posilovna s potřebným nářadím. 

Nemohu zapomenout ani na současné předávání 
informací obecního úřadu obyvatelům obce i majitelům 
rekreačních chalup v obci. Děje se tomu jak v místním 
veřejném rozhlase, tak podle mého za daných možností 
i v dobře upravených obecních novinách „Deseňáček“. 
Dokonce informace je možno vyhledat i na internetu.   

Zemědělství je velmi závislé na počasí. Dříve se 
k předpovídání počasí používalo různých, lety 
vytvořených a vyzkoušených pranostik, využívalo se 
různých přírodních příznaků změny počasí. Dnes již jsou 
vědecké předpovědi počasí přes družici, která sleduje 
vývoj průběžně a přes počítače vyhodnocuje předpověď 
s velkou přesností i na týden dopředu.  

K užasně rychlému rozvoji dnes dochází hlavně ve 
výpočetní elektronice, což starší generace již tak vřele 
nepřijímá, ale pro mladé je to samozřejmostí. Jistě jsem na 
mnoho věcí zapomněl, mnoho jsem popsal velmi 
zjednodušeně a neúplně. Ale snažil jsem se, alespoň z části 
popsat život na vesnici, tak jak se zapsal do mé paměti.            
                                   Pokračování příště           O. Kladivo 

Vesnice včera a dnes 

pokračování



   

 

 
 
 

 
Protože se blíží konec roku 2011, rádi bychom vás informovali o využití finanční částky, kterou 

jsme díky vaší štědrosti vybrali v rámci Tříkrálové sbírky, konané v lednu letošního roku. Z celkově 
vybrané částky 201 410,- Kč měla naše Farní charita k dispozici 131 681,- Kč.  

Částka 6 546,- Kč byla darována na pořízení a provoz školního autobusu v Mansapuru v Indii, 
které bylo postiženo záplavami. 

Finanční částka k nákupu nových zdravotních pomůcek (chodítka, tonometry, pojízdné wc 
židle …) činila 25 256,- Kč. Zdravotní materiál byl nakoupen v hodnotě 34 086,- Kč.  

Částkou 65 793,- Kč byly hrazeny provozní náklady spojené s provozem pečovatelské 
a ošetřovatelské služby (benzín, opravy a pojištění automobilů, nájemné, školení zaměstnanců …).  

Zakoupené zdravotní pomůcky pomáhají seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám 
v naší a okolních obcích. Pomůcky je možné si zapůjčit v kanceláři Farní charity Dolní Újezd. 

Tímto článkem bychom vás také rádi informovali o termínu příští Tříkrálové sbírky, která 
se uskuteční v sobotu 7.1.2012 v Dolním Újezdě a nejbližším okolí. Prosíme opět děti, mládež 

a vedoucí skupinek o pomoc při jejím organizování.  
Prosíme také rodiče, aby své děti povzbudili a vyslali je do sbírkových skupinek, bez jejich účasti by bylo obtížné 

tuto potřebnou sbírku uskutečnit.  
Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoliv podporu, a přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních 

svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví a Božího požehnání. 
                                                                                                                                                         Pracovníci FCH Dolní Újezd 
 
 
 
 

Konala v  sobotu 3. prosince v Hospodě u Sýkorů. Novinkou 
byla výroční valná hromada pro děti a jejich rodiče 
v odpoledních hodinách a poté následovala další. 
V přednesených zprávách o jednotlivých úsecích činnosti hasičů 
se nedala přeslechnout neustálá chvála na úspěšný rok jak děti 
a mládeže tak dospělých na sportovním poli, kdy jsme se letos 
dvakrát zúčastnili republikového klání a též vyhráli Okresní ligu 
Svitavska. Potěšující byla i zpráva o neustále se zlepšující situaci 
v hospodaření s finančními prostředky. Letošním hostem byl 
starosta Okresního sdružení hasičů p. Josef Jiruše a za náš okrsek 
p. Ivan Havel a jejich slova díků a uznání opět směřovala k naší 
sportovní činnosti a práci s mládeží. Za dobrou práci 
a příkladnou reprezentaci naší obce poděkoval starosta obce 
p. Josef Jebousek a předal vedení hasičů ocenění. 

                                                                                                    Nahlédnutí  do  hasičské kroniky přednesl Oldřich Kladivo.    
                                                                                                                                                                   Anna Šimková 
  

Nahlédnutí do kroniky SDH Desná 
Po roce opět krátké nahlédnutí do 

 kroniky našeho Sboru dobrovolných 
hasičů i jiných dokumentů 
a připomenutí některých událostí, 
zpět proti času vždy po 10 letech. 

Rok 2001 tj. před deseti lety 
První rok třetího tisíciletí 
V jarních měsících probíhá 

výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ – zúčastňují 
se i děti z Mateřské školy z Desné. 

Zorganizován pro děti zájezd na Jižní Moravu 
a návštěva krytého plaveckého bazénu v České Třebové. 

Soutěž dorostu v Jaroměřicích. Naší dorostenci se 
umístili na velmi pěkném 2. místě. 

V přeboru jednotlivců v krajské soutěži vyhrává 
František Šimek. S vítězi z Vysokého Mýta se zúčastnil 
celostátního kola v Chocni, kde získal krásné 3. místo. 

Okrsková soutěž 12. května v Budislavi. Muži z Desné 
1. a 2. místo a ženy 1. místo. 

Okresní soutěž v Kamenci. Ženy 2. místo 
Přebor jednotlivců vyhrává Jana Nádvorníková. Věra 

Vejrychová 4. místo a Kamila Šimková 5. místo. 

Jana Nádvorníková s SDH Kamenec reprezentovala 
okres v krajské soutěži, kde získala 3. místo. Spolu 
s Věrou Vejrychovou byly platnými posilami na 
republikové soutěži v Havlíčkově Brodě. 

V jednotlivcích v okrese získal Dušan Flídr 3. místo, 
František Šimek 4. místo. Oba a třetí Aleš Lipavský 
s vítězným družstvem ze Širokého Dolu reprezentovali 
okres v krajské soutěži ve Skutči. Zde Dušan Flídr byl 
druhý a tím postoupil s vítězným družstvem z Hranic na 
republiku. 

Rok 1991 tj. před 20 lety  
- 6. dubna se konal mimořádný celostátní sjezd hasičů 

v Uhřeticích na Chrudimsku.  Zde se zúčastnil i starosta 
SDH Desná Ladislav Dvořák. 

- Ustavující Valná hromada Hasičské vzájemné 
pojišťovny, která se konala v Brně 27.11. 

- Okrsková soutěž se konala v Desné, kde muži i ženy 
se umístili na prvním místě. 

- 29.6. se konal Jizerský pohár v Desné u Jablonce nad 
Jizerou. Naši muži obsadili v silné konkurenci 2. místo. 

Rok 1981 tj. před 30 lety 
23.5. okrsková soutěž v Jarošově. Muži na 2. místě. 

Výroční valná hromada hasičů SDH Desná 

Tříkrálová sbírka 



   

 

20. června v Desné okresní soutěž mladých požárníků. 
Na přípravě se nejvíce podíleli vedoucí mládeže Jan Rožek 
a Ladislav Dvořák. Starší dorostenky 3. místo a mladší 
2. místo. Mladší dorostenci 1. místo.  

Soutěž pořádaná Svazem družstevních rolníků 
v Jedlové se muži z Desné umístili na 1. místě. 

22.6. se náš sbor účastnil pohřbu dlouholetého velitele 
SDH Horní Újezd Františka Pohorského. Velitelem byl 
40 let. 

6. července se náš sbor účastnil hašení lesního požáru 
v Budislavi. 

10.7. zájezd do jižních Čech s prohlídkou skláren 
v Chlumu u Třeboně. 

 Sbor má 63 členů, z toho 14 žen. 
Rok 1971 tj. před 40 lety 
4. ledna požár u Nováků čp. 57. Požár včas 

zlikvidován, takže nevznikla velká škoda. 
Velitelem po Vojtěchu Lipavském, který byl zvolen 

předsedou MNV, se stal Jan Rožek. 
4. června se náš sbor účastnil okrskového cvičení 

v Budislavi. Ve večerních hodinách se strhla velká bouře 
s deštěm. Při cestě domů byl zasažen bleskem br. Vojtěch 
Košňar z Budislavi. Bylo mu 43 roků. 

V září byl postižen srdečním záchvatem náš dlouholetý 
velitel br. František Nádvorník čp. 11 a přes veškerou 
lékařskou péči v nemocnici po 14 dnech zemřel. Bylo mu 
53 let. 

Rok 1961 tj. před 50 lety 
Členem OV SPO je již 8 let Václav Vostrčil, řídící 

učitel zdejší školy. 
V obci se staví autobusové čekárny a požárníci při tom 

též pomáhají. 
Rok 1951 tj. před 60 lety 
Stroze napsáno, že nebylo žádných událostí v životě 

Hasičské jednoty. 
Rok 1941 tj. před 70 lety 
V tomto roce byla dokončena stavba hasičské zbrojnice 

a skladiště strojů Hospodářské besedy (strojní družstvo). 
Stavbu prováděl stavitel p. Mikulecký z Řídkého 
u Litomyšle. Dovoz materiálu i pomocné práce zdarma 
členové sboru. Práce zednické provedl František Vomočil 
z Vísky a tesařské práce Adolf Vejrych z Cikova. Finanční 
náklady 40 000 Kč, na což si museli vzít úvěr a ručit svým 

majetkem. V této době zuří druhá světová válka, a proto 
veškerá hasičská činnost je nepatrná. 

Rok 1921 tj. před 90 lety 
Požár 1.8. v čp. 103 ve stráni směrem k Zelené ulici 

(pod cestou). Majitel Šplíchal Václav. Toto stavení 
vyhořelo ještě jednou po 29. letech 7.2.1950, kdy zde 
bydlela p. Janková (v nájmu) – majitel Horáček Alfréd 
z Prahy. Pak se již neobnovilo a zaniklo. 

Rok 1911 tj. před 100 lety 
 Došlo asi k největšímu požáru na Desné. Stalo se 

2. září 1911. Vznikl v čp. 17. Bylo po žních. Všechna 
úroda obilí svezena ve stodolách. Požár přešel na čp. 90 
a odtud podporován větrem se šířil dále. Stodoly byly 
dřevěné, došky kryté a postaveny blízko sebe. K tomu bylo 
ještě veliké sucho a v době požáru většina lidí pracovala na 
polích. Celkem vyhořelo 6 stodol a 3 zemědělské 
usedlosti. 

K požáru se sjelo z okolí 17 hasičských sborů, ale 
nedostatek vody a velká vzdálenost možného zdroje, 
hašení velice ztěžovalo. Voda se čerpala z řeky od 
Chadimova mlýna a již tehdy bylo použito dálkové 
dopravy vody. Byly napojeny 3 stroje po určitých 
vzdálenostech za sebou, aby byl překonán výškový rozdíl 
i dosti velká vzdálenost. Všechny stroje byly ruční 
vahadlové, což vyžadovalo mnoho lidí na pumpování a na 
vystřídání. Požár se rychle šířil a hořící oharky vítr nesl 
daleko do polí a až na Václavkách našli opálené uzly 
z došků. 

Vyhořelo stavení Rosypalovo čp. 17, Stříteských čp. 90 
a Pavlišovo čp. 20. 

Stodoly Stříteských čp. 90, Tomšíčkova čp. 18, 
Tomšíčkova čp. 19, Pavlišova čp. 20, Veselíkova čp. 22 
a Krejčích čp. 23. 

Po požáru již stavení ani stodola č. 20 nebyla 
obnovena, pole i parcelu po stavbě koupili sousedé. 

 Rok 1901 tj. před 110 lety 
 V listopadu vyhořelo stavení čp. 80 Vlčkovo. Na 

tomto místě později postavil zubař dr. Josef  Honzátko          
chatu  (dnes vlastní chatu p. Nováček z Litomyšle). 

 Rok 1881 tj. 130 let.  
Do tohoto roku patřila k Desné i obec Mladočov. Pak 

se obec Mladočov osamostatnila. 
                                                     Vypsal Kladivo Oldřich 
                                                                                                                

 

                     
  
 

Úspěšný závěr sezony 
Po uzávěrce předchozího vydání skončil Český pohár Velkopopovického kozla 

2011 v běhu na 100m s překážkami. V seriálu šesti závodů (Plzeň, Pacov, Bludov, 
Kamenec, Písková Lhota, Ostrava) se nejlépe prezentoval desenský odchovanec, nyní 
v barvách HZS Ústí nad Orlicí, Lukáš Flach. V celkovém hodnocení se Lukáš umístil 
na skvělém 7. místě z celkových 362 účastníků. Žádný další ze závodníků SDH Desná 
se pravidelně seriálu závodů stovkařů nezúčastnil. 

Čtyři desenské týmy mužů a žen se v září zúčastnili posledních dvou závodů 
okresní ligy. 

V sobotu 17.9.2011 se poprvé mimo svitavský okres konal závod okresní ligy, který 
pořádali hasiči z Perálce v sousední Zderazi. V krásném sportovním areálu se nejvíce 
dařilo týmu žen A, s časem 18,87 zvítězili. Tým mužů A s časem 19,48 pobrali šesté 
místo. Tím však soutěž neskončila. Osm týmů mužů a čtyři týmy žen postoupily do 
vyřazovacího finále, kde vždy dva týmy startovaly na jeden výstřel a tým, kterému se 
„elektronické plechovky“ podařilo dříve sestříknout, postupoval do dalšího kola. Muži 

vyřadili 2 týmy, ale bohužel ve finále narazili na domácí borce, kteří si pohár za vítězství „vyřazováku“ nenechali odvézt. 
Ženám se rovněž dařilo, ale nakonec stejně jako muži skončily druhé. Vyřazovací finále bylo atraktivní podívanou, nutno 
dodat, že se pro nás stalo inspirací a v budoucnu se možná i na Desné bude takové finále konat. 

Hasičské sportovní bilancování 



   

 

I když desenská Áčka po celou sezónu okupovala přední příčky průběžného bodování, nic 
nebylo jisté. Všichni netrpělivě očekávali poslední soutěž sezóny v Sádku 24.9.2011. Byť 
muži A předvedli s časem 19,25 třetí nejlepší útok dne, pozornost všech se upírala na výkon 
posledního útoku dne, mužů z Hartmanic. Hartmanští však malinko přetaktizovali, pokus 
nedokončili a muži z Desné se radovali, stali se opět mistry Svitavské ligy! 

Desenská děvčata měla bodový náskok, druhým místem v Sádku potvrdila své kvality 
a poprvé v historii ligy se stala mistryněmi Svitavské ligy! Úspěšný den v Sádku byl zakončen 
netradiční štafetou obsahující disciplíny, které vymyslí snad jen v Sádku. 

Rok 2011 byl nabitý úspěchy (muži mistři SY ligy v požárních útocích, třetí v krajském 
kole v požárním sportu ženy mistryně SY ligy, krajské mistryně a šesté místo na MČR 
v Ostravě), nechť i rok 2012 ať je úspěšný pro Vás všechny. 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku zdraví, štěstí 
a rodinnou pohodu.                                                                                          Martin Lipavský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
                                                                                        

 
   

        "Fotografie sportovních týmů se všemi trofejemi ze sezóny byla vytvořena ku příležitosti ukončení sezóny 2011." 
 

Činnost SDH na úseku dětí a mládeže za rok 2011  
  Letošní rok byl jako už tradičně zahájen karnevalem na   
  Podháji. Letošní karneval byl velmi vydařený. V dubnu 
  jsme zorganizovali pro děti bowling v Litomyšli jako 
  poděkování za úspěchy v předešlém roce. 

27. – 28. 5. se konalo okresní kolo hry Plamen v Městečku 
Trnávka. Jako už tradičně oba dva dny pršelo a byla zima, 
ale děti se s tím vyrovnaly statečně. Družstvo mladších 
skončilo na 12. místě (opět nás reprezentovala 3 děvčata 
z mateřské školy). Starší měli našlápnuto na medailové 
pozice, ale nakonec skončili těsně na 4. místě. Letošního 
okresu se zúčastnilo také družstvo dorostenek, které 
vyhrálo nad domácími děvčaty, a dorostenců, kteří skončili 

na 2. místě. Obě družstva tak postoupila do krajského kola 
v Mladkově.  
18.6. odjelo naše družstvo dorostenek do Mladkova 
u Králík, aby zde reprezentovalo nejen Desnou, ale i celý 
svitavský okres. Po pěkných výkonech se děvčatům 
podařilo zvítězit, čímž si vybojovala postup na Mistrovství 
ČR do Ostravy. Tento výkon považujeme za velký úspěch, 
který by měl být motivací do budoucna. 
V červnu se uskutečnil výlet do nového plaveckého bazénu 
v Litomyšli, ze kterého byly děti nadšené. 
25.6. jsme se jako tradičně účastnili pohárové soutěže 
v Poličce. Letos na soutěžích dětem příliš nepřálo počasí, 
opět pršelo. V útocích soutěžili jen mladší a umístili se na 
14. místě. V dráčkovi Dodo se v kategorii školáků umístila 
Jitka Nádvorníková na 9. místě a za předškoláky 
vybojovala Káťa Kusá 8. místo. Naše děti závodily 
i v jednotlivcích, kde v mladších obsadila Evča Bartošová 
23. místo a Jenda Chadima 25. místo. Za starší závodila 
Verča Renzová, která zde dokázala zvítězit s časem 16,28 s. 
Gratulujeme! 
5. - 6.7. se konalo Mistrovství ČR dorostu v Ostravě za 
účasti našich dorostenek. Hned první den v jednotlivcích 
jsme si vybrali smůlu, protože se zranila naše nejrychlejší 
běžkyně Anička Šimková. Po získání bronzových medailí 
za požární útok však zavládla velká radost. V celkovém 
pořadí skončily naše dorostenky na pěkném 10. místě. 
Velký dík patří Kamile a Zuzaně Šimkovým, díky nimž 
děvčata dosáhla těchto výsledků. 
25.8. projížděla naší obcí slavnostní jízda Pyrocar. 
Historické hasičské automobily přivítali i naši mladí hasiči. 



   

 

27.8. se konala pohárová soutěž v Kamenci, kde je vždy 
velká konkurence. Závodí se v disciplínách štafeta 4 x 60 m 
a požární útok. Starší se zde umístili na 9. místě a mladší na 
8. místě. Jako doplňková soutěž probíhal v Kamenci závod 
jednotlivců na 60 m s překážkami, kde Evča Bartošová 
vybojovala krásné 3. místo. Ze starších zabodovala Káťa 
Hápová, která skončila patnáctá. 
30.8. jsme si na hřišti pro děti připravili loučení 
s prázdninami. Hráli jsme hry, soutěžili a nakonec opékali 
buřty. 

1.10. jsme se s mladšími 
i staršími dětmi účastnili 
Memoriálu Františka 
Malíška v Mladějově na 
Moravě. Mladší se umístili 
na 7. místě a starší na 
místě třetím. Soutěž trvala 
až do večerních hodin, což 
díky krásnému počasí 
nevadilo. 
15.10. se konalo podzimní 
kolo hry Plamen 
v Jarošově. Za Desnou zde 

závodila 4 družstva – starší a mladší děti, dorostenci 
a dorostenky. Starším se zde podařil velký úspěch, když 
vyhráli 1. místo, mladší byli dvanáctí. Dorostenci se 
umístili na 4. místě a dorostenky také vyhrály.  
Každá činnost ovšem stojí nějaké finance a myslím, že 
hasičský kroužek patří pro rodiče k těm nejméně finančně 
náročným. Téměř všechny akce jsou financovány 

z hasičské kasy. Zároveň 
je třeba ale peníze shánět a 
proto se pořádají 
celosborové brigády, jako 
např. sběr kamení. Chtěla 
bych tímto poprosit 
všechny děti, aby se těchto 
brigád účastnily. 
Do příštího roku bychom 
také uvítali nové členy do 
starších dětí, proto prosím 
všechny zájemce od 11 do 
15 let, aby neváhali a přidali se k nám! 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem co trénují nebo 
jinak pomáhají s dětmi, za to, že jsou ochotni věnovat tomu 
svůj volný čas a jsem ráda, že nás už je více než 
v předchozích letech. Dále patří díky obci Desná 
a výkonnému výboru SDH za podporu naší činnosti, bez ní 
by to nešlo. Ráda bych také poděkovala dětem z Poříčí, 
které letos doplnily naše řady a díky nimž se nemusíme 
potýkat s nedostatkem mladších dětí. Jmenovitě se jedná 
o Klárku Doležalovou, Adélku Kusou, Verču Lněničkovou 
a také Vojtu Faltyse, který nám pomohl na jarní soutěži. 
Zároveň také děkuji všem rodičům, kteří dopravují děti na 
hřiště. 
Závěrem bych všem ráda popřála pokojné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví a elánu do příštího 
roku.                                                       Věra Rosypalová 
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SDH Desná 
Vás srdečně zve na hasičský ples, 

  v sobotu 28. ledna 2012 
v hostinci Pod hájem, 

k tanci a poslechu hraje Vepřo-knedlo-zelo, 
začátek ve 1900hodin 

 

v neděli 29. ledna 2012 dětský karneval 
zveme rodiče s dětmi od 14. hodin 

        pro děti je připraveno odpoledne plné her 
na vaši účast se těší pořadatelé 

 

Muzikantský ples 
 

 v pátek 10. února 2012 ve 20hod 
v kulturním domě v Poříčí 

k tanci a poslechu  hraje  
Dolnovanka a Mix 
myslivecká kuchyně 

srdečně zvou pořadatelé 

„Až rozsvítí se světla svíček,                  Ať žehná vám na každém 
až zazní zpěvy u jesliček,                        kroku dnes i v celém 
až narodí se Kristus Pán,                        příštím roku. 
kéž také tiše vstoupí k vám                     Paprsek Světla ať na 
a svou milou, něžnou dlaní                    cestu vám svítí 
vám dá své svaté požehnání.                   a láska prozáří celé vaše bytí.“ 
                                                                     

       P.F.                                                  přeje  redakce        
           

     2012                                                     Deseňáčku         
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