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Poděkování
Běh života
Co všechno si můžeme pod těmito dvěma slovy
představit. Skutečný běh života. Člověk, jedinec či
společnost lidí každoročně začíná nový rok života
vítáním prvého dne a většinou také plánuje, co v novém
roce udělá nebo musí udělat. Jen věci nepředvídané nelze
ničím ovlivnit. Naše společenství lidí, naše obec, také
plánovalo svůj život v roce 2007. V tomto roce nadešel
čas v pětiletém cyklu organizování dalšího setkání
rodáků a přátel naší obce. Přišlo období, kdy se ustanovil
realizační tým, dalo by se říci, že to byl první krok a těch
kroků přibývalo s časem, jak se blížil stanovený termín
sjezdu. Nadešel den „D“. Po probuzení do slunného rána
se určitě všem zainteresovaným honily hlavou myšlenky
a otázky týkající se dlouho pečlivě připravované akce.
Každý si v duchu vše přehrával, aby někde nenastal
nějaký větší problém.

V této chvíli je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli nějakým
způsobem na realizaci IV. setkání rodáků, ať už organizačnímu týmu, na
kterém ležela největší tíha a odpovědnost, nebo našim ženám za koláče
a cukroví, všem, kteří se přičinili o to, že naše upravená obec uvítala své
rodáky, ale také i hosty z Desné v Jizerských horách a hosty hasičů
z jejich ústředí. Dík patří také našemu rodáku Pateru Standovi za jeho
krásně vedenou mši za rodáky a jak jste si mohli povšimnout, byla tak
trošku jiná, z pohledu rodáka. Děkujeme všem, kteří nelitovali svého
volného času a přišli pomoci vše připravit, jak bylo třeba, ale i po
skončení oslavy vše také uklidit. Myslím, že jsme spojili všichni síly a
společně připravili opět sjezd rodáků a oslavu 70. výročí založení SDH na
úrovni. Nyní se můžeme oddávat dobrému pocitu a nostalgii nad spoustou
fotografií dokumentujících 29. červen 2007. Zároveň už také musíme
myslet na další cyklické setkání rodáků v roce 2012. Zní to možná
někomu až směšně, ale kroky života jsou pravidelné a neúprosně ukrajují
čas.
Z rozhodnutí redakční rady, která respektovala četná přání
spoluobčanů, v příloze Deseňáčku zveřejňujeme projevy ze IV. setkání
rodáků a oslavy 70. výročí založení sboru hasičů a v příštím čísle se
dočtete o historii Desné, jak ji připravil Stanislav Tomšíček pro toto
setkání.
Hana Flídrová

starostové obcí Desná
Hana Flídrová a Marek Pieter

Nej z letošních rodáků
-nejpočetnější návštěva přijela z družebního města Desná v Jizerských Horách, se kterými jsme obnovili přátelství a ve
vzájemných návštěvách bychom rádi pokračovali i v budoucnu.
- nejvzdálenější rodák byl p. Jaroslav Novák, který přijel až z Trnavy ze Slovenska
- nejstarší rodák , který navštívil svou rodnou obec byl jednadevadesátiletý p. Jan Plch, v současné době žijící v Zádveřících
u Zlína
- nejmladším účastníkem setkání byla Nikolka Valíčková z Desné č. 97
- největší zážitek měly děti „ z pěnové koupele“ při ukázkách hasičské techniky

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 10. 9. 2007 mimo jiné projednalo a schválilo:
- rozpočtové opatření č. 77 – investiční dotace poskytnutá
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy
venkova ve výši 100 000,- Kč na akci Čekárna na zastávce
hromadné dopravy včetně nástupního ostrůvku
- rozpočtové opatření – dotace poskytnutá na základě
smlouvy č. 6/07 z Mikroregionu Litomyšlsko ve výši
5 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním
4. sjezdu rodáků a 70. výročí založení SDH Desná

- vlastní rozpočtové opatření č. 1/2007
- podání žádosti o dotaci na rok 2008 v rámci Programu
obnovy venkova - dotační titul 1 na akci Rekonstrukce
sociálního zařízení obecního úřadu
- žádost manželů Martina a Miluše Řehůřkových, trvalým
bytem Polička, o koupi pozemku v obci Desná pro stavbu
rodinného domu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 4. října 2007 dle tohoto časového rozpisu:
- stanoviště č. 1 - za mostem v Cikově
16.00 - 16.20 hod.
- stanoviště č. 2 - u lípy (pod Motyčákem)
16.20 - 16.40 hod.
- stanoviště č. 3 - za mostem u Černého mlýna
16.40 - 17.00 hod.
- stanoviště č. 4 - mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými (draha) 17.00 - 17.20 hod.
- stanoviště č. 5 - u kříže
17.20 - 17.40 hod.
- stanoviště č. 6 - točna
17.40 - 18.00 hod.
Platí i nadále, že každý občan si „svůj sběr“ doprovodí ve stanovenou hodinu na stanoviště, které si vybere. Zde vyčká
příjezdu vozidla technických služeb a sběr si naloží.

Změna pracovní doby v kadeřnictví
Kadeřnice Helena Kočí oznamuje občanům, že rozšiřuje v kadeřnictví v budově Obecního úřadu v Desné pracovní dobu
o úterý a středy. Domluvit se lze telefonicky na čísle 776 750 281.

Výměna řidičských průkazů
Městský úřad v Litomyšli upozorňuje na povinnost vyměnit do konce roku 2007 řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do
31.12.1993. V naší obci eviduje městský úřad 6 řidičských průkazů, které podléhají povinné výměně. Proto žádá občany,
kterých se výměna týká, aby se co nejdříve dostavili na Městský úřad v Litomyšli, odbor dopravy, aby předešli dlouhým
čekacím dobám v závěru roku. Bližší informace jsou vyvěšeny na úřední desce.
Městský úřad, odbor dopravy má úřední hodiny:
Pondělí a středa
800 - 1130
1230 - 1700
00
30
Úterý a čtvrtek
8 - 11
1230 - 1400
A mimořádně, pouze v tomto roce každou první sobotu v měsíci od 8.00 do 11.30 hodin.
To je 6.10, 3.11. a 1.12. (otevřeno je pouze pro registr řidičů – výměna řidičských průkazů a registr vozidel).

Informace o připravovaném šetření v zemědělství „ZEM 2007“
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 Strukturální
šetření v zemědělství ZEM 2007 za účelem aktualizace
údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných
z celoplošného zemědělského sčítání – Agrocenzu 2000.
Letošní šetření je posledním ze tří výběrových zjišťování
mezi celoplošnými cenzy.
Obec Desná byla metodou náhodného výběru vybrána
pro aktualizaci v letošním roce.
Podle znění § 13 zákona č. 89/1985 sb. o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ
zemědělské soupisy (cenzy) ve spolupráci s obcemi.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně
fyzických osob.
.

Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu
od 1. září do 15. listopadu 2007.
Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 se vztahuje,
stejně jako v roce 2000, na zemědělce, kteří naplňují
prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 1 hektar
obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté,
nebo 1 500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina,
květiny), nebo 1 000 m2 vinic, nebo 300 m2 skleníků
a pařenišť, nebo chov 1 skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks
ovcí a koz, nebo 50 ks drůbeže, nebo 100 ks králíků či
kožešinových zvířat.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Jan Řehák
55 let
Květoslava Kutová
55 let
Hana Jebousková
60 let
Ladislav Nádvorník
75 let
Ludmila Rosypalová
75 let

Narození:
Alexandr Šimák

Blahopřejeme

Úmrtí:
Zdeněk Beneš
Ladislav Boček

Z mateřské školy
Opět je tady nový školní rok a s ním do Mateřské školy v Desné přišla řada změn. Odešla dlouholetá učitelka, později
ředitelka, Eva Kabrhelová, které bych ráda poděkovala za její kvalitní práci pro zdejší mateřskou školu. Na její místo
nastoupila po konkursním řízení na dobu určitou (do konání dalšího konkursu) Anna Jílková. Místní občané byli zvyklí, že
v MŠ řadu let pracovala pouze jedna učitelka a dva provozní zaměstnanci (kuchařka a uklizečka). Toto se v novém školním
roce změnilo a do zdejší školky nastoupila na poloviční úvazek paní učitelka Jarmila Dudychová z Litomyšle. Má řadu let
praxe ve školských zařízeních, takže bude pro místní MŠ jistě přínosem.
V novém školním roce 2007–2008 bude do zdejší školky chodit 20 dětí, což je o čtyři více než v minulém školním roce.
Budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu s názvem: ,,Zdravá školička Pepy Červíčka“.
Motto:
Támhle je jabloňka, já na ni vlezu,
jsou-li tam jablíčka, já si je vezmu.
Jsou-li tam jablíčka bez Pepy Červíčka,
pěkně zdravý, červený,
já si jich natrhám pro potěšení.
Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 – 6 let. Nabídka činností se liší jen náročností
nabízených aktivit. Program je motivován známou večerníčkovou postavičkou Červíka Pepíka, který si
žije poklidně ve svém červeném jablíčku.
Časový plán je volný, umožňuje doplňovat, upravovat a reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí.
Školní vzdělávací program je zpracován podle závazného ,,Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání“ a je rozdělen do tzv. ,,integrovaných bloků“, které provázejí děti běžným životem v souvislosti
s přirozeným střídáním ročních dob.
V nejbližší době nás čeká tzv. ,,Podzimní čarování s Červíkem Pepíkem“, kdy budeme celý týden pracovat s přírodním
materiálem, z něhož budeme vyrábět dárečky pro rodiče a pěkné výrobky k výzdobě školky.
Anna Jílková

Řeka Desná - III. poznávací pochod

6. července letošního roku se podařilo uskutečnit
v pořadí již III. společný pěší pochod po stopách řeky
Desné a to k ústí řeky a soutoku s řekou Loučnou.
Původně byl termín stanoven na začátek května, ale
z důvodu velmi špatného počasí se vše muselo odvolat.
V měsíci červnu bylo mnoho jiných úkolů se sjezdem
rodáků a oslavou 70. výročí založení SDH v obci a tím se
pěší pochod posunul až na červenec. I tomuto dni
předcházel déšť a tím se stalo, že účast byla nižší.
Naše putování začalo v Osíku, pokračujeme kolem
rybníka a řeky Desné údolím a následně po dobře
udržované cestě jdeme směrem k Nedošínskému háji.
Počasí se umoudřilo, je pěkný výhled na Litomyšl.
V Nedošínském háji jdeme po vyznačené turistické trase
s možností si přečíst informační tabule. Jedná se o les
z části dubohabrový na sušších místech a z části o lužní les
na podmáčené a periodicky zaplavované půdě. Bylinné
patro je tvořeno řadou dnes méně častých druhů, které
kvetou zejména na jaře. Vykotlané stromy skýtají hnízdiště
ptákům,
kteří
stavějí
svá
hnízda
v dutinách.

Trouchnivějící dřeviny vytvářejí podmínky pro vývoj larev
některých, v současnosti vzácných, brouků. Jeden
z prvních písemných záznamů o háji nacházíme ve zmínce
o založení kartuziánského kláštera v Tržku v roce 1378.
V té době zde byla zřízena obora. V 17. století byl háj
druhým největším dubovým lesem v okolí Litomyšle.
K největším proměnám háje došlo počátkem 19. století,
kdy majitel litomyšlského zámeckého panství Jiří Josef,
hrabě z Valdštejna – Vartemberka přikročil k úpravám
zámeckých zahrad, které do té doby měly užitkovou
podobu. Protože by se svým rozsahem nemohly rovnat
rozsáhlým parkům jiných šlechtických sídel, provedl
úpravu tohoto háje do parkové podoby s rozmanitými
romantickými stavbami a chrámky, celý háj je protkán sítí
cestiček, při nichž byly různé altánky. Při východním
okraji háje byly roku 1823 postaveny lázně, avšak v roce
1894 zase zbourány. Ze všech těchto staveb zůstala do
dnešní doby zachována a nyní nově opravena pouze
kaplička sv. Antonína Paduánského z roku 1809 a zbytky
kočárové cesty dnes známé jako „sklepní pramen“.
Nedošínský háj byl výletním místem litomyšlské
společnosti. Studenti gymnázia zde pořádali tzv.
„majáles“. Stala se i námětem při psaní „Filozofské
historie“ Aloisem Jiráskem. V roce 1933 háj koupila osada
města Litomyšle. V roce 1940 byl zastupitelstvem podán
návrh na prohlášení háje za ptačí a bylinnou rezervaci.
Německá
správa
však
usnesení
nerespektovala
a hospodaření bylo zaměřeno na maximální těžbu. Po
skončení II. světové války byl háj vyhlášen za částečnou
rostlinnou a úplnou ptačí rezervaci. V roce 1949 byl
vyhlášen na ploše 30,70 ha přírodní rezervací k ochraně
porostní skladby, vegetačního krytu i zvířeny. V roce 1992
byl přeřazen z kategorie přírodní rezervace do kategorie
přírodní památka. Vede zde naučná stezka rekonstruovaná
v roce 2001.

Procházíme vesnicí Tržek a po chvíli je v dáli vidět
mlýn v Lukách. Před tím však odbočíme ke korytu řeky,
abychom mohli zhlédnout několik stavidel pro odpouštění
vody anebo zase naopak pro posilování proudu vody
v řece, ale i k zavlažování přilehlých luk. Až sem nám
přišel naproti p. Václav Syrový a podává odborný výklad.
Ve mlýně je doposud v provozu turbína s malou vodní
elektrárnou. Původně zde byla tři vodní kola na vrchní
vodu. Dále nám ochotně ukázal zařízení mlýna, který již
není v provozu, ale stroje jsou ještě na svém místě.
Po prohlídce mlýna nás p. Václav Syrový doprovází
k ústí řeky Desné. Musíme ujít ještě asi 200 metrů
a prolézt keři a buřinou. Dosti těžko bychom sami toto
místo hledali. Hlavní cíl naší cesty je před námi. K našemu
překvapení je řeka Desná širší i dravější než Loučná.

Snažíme se v dosti nepřístupném místě zachytit
fotoaparáty soutok řek. Tím také končí naše putování
z počátku proti proudu a dnes po proudu řeky Desné.
Řeka, po které pravděpodobně nese naše vesnice jméno.
Řeka, která byla dříve celá na litomyšlském okrese, neb
i část obce Svaté Kateřiny patřilo pod Litomyšl. Délka
toku je asi 25 km. Celkem jsme uskutečnili 3 pěší společné
výpravy a přípravám těchto tras bylo vynaloženo dosti
času i předběžných vycházek a jízd na kolech do těchto
míst. Poděkování patří p. Janu Kulhavému za iniciativu
a obecnímu úřadu za vstřícnou pomoc a podporu.
Při zpáteční cestě se ještě zastavujeme na Růžovém
paloučku a nakonec následuje krátké posezení, každý
podle chuti, v pohostinství Pod hájem.
Oldřich Kladivo

200 let znovuobnovení farnosti
Čas a život utíká, něco přichází, něco odešlo a co jednou odešlo, na to už lze jen vzpomínat za svého života. Jenže co se stalo
dříve než pamětníci pamatují, to už si můžeme připomenout jen z archivních materiálů. Tak jsme z pamětních knih vyčetli,
jaká vlastně byla stará historie našeho kraje, našich vesnic i naší mladočovské farnosti. Kostel zde stojí už od samého začátku
13. století, postaven prý byl 1198 – 1201, farnost je zde poprvé zmíněna v roce 1350 v souvislosti se založením litomyšlského
biskupství. Jenže vinou husitských výbojů a válečných tažení po české zemi bylo biskupství i se svými farnostmi 1421 a 1426
ve dvou taženích zničeno. Po návratu katolických duchovních do tohoto kraje v 16. století již samostatná farnost nebyla
obnovena, ale byla součástí farnosti dolnoújezdské. Její rozlehlost
měla za následek, že Poříčí a okolní vesnice dnešní horní části
farnosti nebyly duchovně dostatečně zabezpečeny, kněz sem
docházel nepravidelně, mše byla sloužena jednou za měsíc a mimo
jiné újmy v letech rozmachu reformace zde byl i velký odpad od
katolictví. Proto byla opakovaně podána žádost ke zřízení farnosti.
Teprve až po výnosu císaře Josefa II. přikazujícího zakládat
farnosti za účelem osvěty a zvednutí vzdělanosti v říši a přislíbení
materiálního zajištění nové farnosti městem Litomyšlí, byla
dekretem z 3. července 1807 ve Vídni farnost ustanovena.
Toto datum jsme si připomněli slavnostní bohoslužbou, kterou
zde sloužil královehradecký pomocný biskup Josef Kajnek za
přítomnosti několika dalších kněží z okolních farností a doprovodu
místního sboru Míry Vejrycha a dětského sboru Lubenika z Lubné
pod vedením Mgr. Vladimíra Opletala a samozřejmě plného
kostela farníků.
Stanislav Tomšíček

Hasičské sportovní léto 2007
23.6.2007 – Krajské kolo – Pardubice
Spojení Královehradeckého a Pardubického kraje vneslo do krajské soutěže určitou kvalitu, ale také pořadatelskou tragédii,
jakou jsem na soutěži této úrovně snad ještě nezažil. Desnou zde reprezentovali pouze muži a vedli si tak napůl, napůl
podařené běhy a napůl pokažený útok. A tak z šesti účastníků Pardubického kraje skončili v půlce, tedy třetí.
100m – 115,14s Vodehnal J. 18,65s OR a Šimek P. 18,76s
4x 100m – 64,04s 1. místo
požární útok – 42,00s
V ženské kategorii výraznými posilami SDH Kamence byly Šimková Zuzana a Flídrová Jana, jenž se blýskla dobrým časem
18,71s 2.místo.
30.6.2007 – O pohár SDH - Bohuňov
Třetí pokračování Okresní ligy Svitavska (dále jen OLS) se odehrávalo v Bohuňově, kde nás provázelo solidní počasí, slušné
pořadatelské zázemí a kde nás také čekala velmi rychlá trať.
V mužské kategorii se tentokrát sjelo 14. kolektivů, včetně desenského A i B týmů. Na start se nejprve postavilo Béčko
a slušně rozběhnutý útok nezvládli proudaři a tak se časomíra zastavila v čase 40,81s, což vyneslo celkové 11. místo v OSL.
S číslem 6 se na platě chystali kluci ze Š. Dolu a předvedeným výkonem ukázali všem pochybovačům a škarohlídům, kdo že
vládne v okrese Svitavy PS, když dokázali, jako jediní, stlačit čas pod osmnáct vteřin a suverénně vyhráli. Jako deváté se na
start postavilo Ačko a tradičně předvedlo festival chyb - zaváhání na koši, stroji, béčkách, rozdělovači a proudu, což nemohlo
přinést nic lepšího než výsledný čas 21,21s a celkové 4. místo v OSL.
V kategorii žen bylo k vidění 6 družstev. Naše děvčata do soutěže vstupovala jako vedoucí celek OSL a snad i jako mírné
favoritky. Tentokrát se ovšem musela sklonit před uměním holek z Bohuňova, které předvedly špičkový útok a časem 18,24s
vyhrály. Naše holky v opakovaném pokusu srazily terče v čase 19,43s (PP – 18,7s) a pobraly tak krásné druhé místo.

14.7.2007 – Podorlická stovka – Kvasiny
Třetí díl Českého poháru Velkopopovickéko kozla se konal v útulném hasičském areálu obce Kvasin. Solidní antuková trať,
lehce podprůměrné překážky, super občerstvení a brutálně ubíjející vedro, toť zážitky z letošního ročníku Podorlické stovky.
Z SDH Desná se na Kvasinské trati představilo celkem 8 závodníků (6 mužů a 2 ženy). V mužské kategorii standardní
výkony předvedli Flídr Dušan (18,24s, 21. místo) a Šimek Pavel (18,66s, 35. místo), v neurovnaných a nevyrovnaných
výkonech pokračuje Flach Lukáš (19,08s, 45. místo), bezkrevně pak působil Šimek Jaroslav (20,34s, 76. místo) a zkušenosti
sbírali Severa Václav (21,12s, 87. místo) a Lipavský Luboš (22,27s, 93. místo).
Mezi ženami se Zuzka Šimková i Jana Flídrová probojovaly do finálových rozběhů, kde Zuzka dobře rozběhnutý pokus
ukončila NP a obsadila tak celkové 27. místo za 19,90s. Jana se protlačila mezi devět nejlepších a časem 18,98s obsadila
celkové 8. místo. Startovní pole čítalo 107 mužů a 84 žen
5.7.2007 – O pohár starosty obce – Lubná
Polovina OLS se letos lámala v Lubné. Poprvé na nové trati se předvedly i všechny tři celky SDH Desná. Nutno
podotknout, že průběh soutěže podstatně ovlivnil silný boční vítr. V mužské kategorii solidní útok předvedlo desenské Áčko,
když časem 19,22s (nový osobní rekord) před sebe pustilo jen širocké Áčko a obsadilo tak celkové druhé místo. Dorostenci,
resp. Desná B, předvedli dobře takticky zvládnutý útok, zakončený sražením terčů v čase 20,57s, což je vyneslo na 4. místo
konečného pořadí. V celkovém bodování OLS se muži Desná posunuli na 3. místo. V ženské kategorii se melou a přetahují o
celkové vítězství v OLS tři družstva (Desná, Brněnec a Bohuňov) a je to nekompromisní podívaná. V Lubné byly naše holky
větrem potrestány za vydařený úvod sezóny a skončily tak neklasifikovány s neplatným pokusem. V průběžném pořadí OLS
tak spadly na 2. místo.
4.8.2007 – pohár Českého ráje – Turnov
Český pohár pomaličku finišuje. V Turnově se odehrál již čtvrtý díl tohoto podniku. Z Desné se ve startovním poli objevili
Flach Lukáš (18,88s 44. místo), Flídr Dušan (18,51s 35. místo), Šimková Zuzana (19,69s 31. místo) a Flídrová Jana (19,05s
17. místo).
5.8.2007 - O pohár SDH – Rozhrání
Na záludné trati v Rozhrání se k pokračování pátého dílu OLS sjelo celkem 15. mužských a pět ženských kolektivů. Ani zde
nechybělo zastoupení Desné v podobě žen a mužů A.
Ženská kategorie opět nabídla skvělou podívanou, když čtyři z pěti celků stlačily čas pod dvacet vteřin. Naše holky dobře
takticky zvládnutým útokem s časem 19,43s, obsadily třetí místo a udržely průběžné druhé místo. Ztráta na vedoucí Brněnec
činí 4 b. a náskok na třetí Bohuňov mají též 4 b. Muži předvedli solidní útok s drobnými chybami, přesto výsledný čas 19,79s
stačil na třetí ligové místo, takže spokojenost. V celkovém hodnocení se od zbylého startovního pole odpoutaly tři čtyřiceti
bodové týmy, vedoucí Široký Důl B 49 b., druhý Široký Důl A 45 b a třetí Desná A 42 b.
11.8.2007 – Večerní stovka – Kamenec
Předposlední díl letošního seriálu závodu Český pohár se konal v Kamenci na nové asfaltové dráze a jako tradičně za
umělého osvětlení. Pořadatelsky zcela jistě nejvydařenější letošní závod. Mezi cca. 120muži a 80 ženami měla i Desná své
zastoupení. V ženách Flídrová Jana za 19,19s 15. místo, Šimková Zuzana za 19,86s 27. místo. V mužích Šimek Pavel 18,68s
a 28. místo, Rosypal Josef 19,48s a 34. místo, Severa Václav 20,28s a 58. místo a Šimek Jaroslav NP a 90. místo.
12.8.2007 – O pohár starostky obce – Kamenec
Soutěžní víkend v Kamenci pokračoval nedělními útoky v rámci OLS. V mužské kategorii se mezi 25 startujícími družstvy
předvedly desenské A i B týmy. Ačko i přes slušný prostřik obou proudařů dosáhlo času 19,56s a obsadilo tak v OLS druhé
místo. Béčko na své možnosti předvedlo velmi vydařený útok s vyrovnaným sestřikem a časem 19,66s obsadilo v OLS
3. místo.
Desná ženy předvedly v ženské kategorii famózní útok a časem 18,32s (LP 19,9s) tak vytvořily nový rekord žen SDH
Desná. V OLS získala děvčata místo druhé a celkově v této soutěži v konkurenci 15. týmů místo třetí.
25.8.2007 – O pohár starostky obce – Desná
Předposlední závod OLS hostila Desná a díky letos extrémně vyrovnanému průběžnému pořadí v lize ve všech
kategoriích se dalo předpokládat, že zde všech jednadvacet zúčastněných družstev předvede maximální výkony. Pořadatelé
připravili vše tak jak má být, super počasí s mírným větrem do zad, perfektně připravená trať s mírným převýšením, fundovaní
rozhodčí, spolehlivá časomíra, bezchybně pracující technická četa, technické zázemí, výborné občerstvení, skvělé ceny a
nádherné poháry. Snaha pořadatelů byla odměněna ze strany závodních družstev překonáním dvou rekordů OLS. Obecně lze
konstatovat, že závod na Desné patří k nejkvalitnějším v OLS ve všech ohledech.
výsledky muži:
1. místo Široký Důl A – 17,77s rekord OLS
3. místo Hartmanice – 20,55s
2. místo Desná A – 18,95s osobní rekord družstva
5. místo Desná – NP
3. místo Perálec – 19,31s
výsledky veteráni:
5. místo Desná B – 20,16s
1. místo Hartmanice – 16,65s rekord OLS
výsledky ženy:
2. místo Široký Důl – 16,86s
1. místo Mor. Chrastová – 19,59s
3. místo Vítka Brněnec – 18,35s
2. místo Bohuňov – 19,64s
1.9.2007 – „Stovky Brno“ – Brno
První ročník závodu pro stovkaře mimo seriál ČP byl výbornou příležitostí zaběhat si na kvalitním povrchu v tretrách
a hlavně bez stresu, bez cílů, či bodových nároků. Šlo tedy o velmi kvalitní trénink, o generálku na Borovany a MČR
a o zkušenost pro mladé závodníky. Závodu se účastnilo pět mužů a dvě ženy z Desné a vesměs všichni dosáhli uspokojivých
výsledků:

Flídr D. – 18,79s / 19., Flach L – 18,81s / 21., Rosypal J. – 18,98s / 23., Šimek J. - 19,86s / 36., Čermák V. – 21,47s / 47.,
Flídrová J. –19,17s / 4., Šimková Z. – 19,45s / 7.
8.9.2007 – Borovanská stovka – Borovany
Poslední díl seriálu ČP se tradičně konal v poklidné atmosféře na útulném stadiónu v Borovanech. Z SDH Desná se zde
představilo celkem pět závodníků a dvě závodnice:
Flídr Dušan – 18,21s / 16., Flach Lukáš – 18,77s / 20., Šimek Pavel – 20,17s / 31., Severa Václav – 20,84s, Lipavský Luboš
– NP / 55., Šimková Zuzana – 18,98s / 15., Flídrová Jana – 20,63s / 31.
Celkové umístění závodníků SDH Desná v ČP 2007 (pouze se ziskem bodů)
kategorie ženy:
Flídrová Jana – celkové 12. místo / 84 bodů
Šimková Zuzana – 27. / 33
kategorie muži:
Flídr Dušan – 27. /37
Flach Lukáš – 5. / 11
Šimek Pavel – 54. / 9
14. 15. a 16.9.2007 – MČR v PS – Plzeň
SDH Desná zde reprezentovaly v kategorii žen v barvách
SDH Kamenec: Šimková Zuzana (100m s překážkami
18,70s / 14. místo) a Flídrová Jana (19,20 / 33.) a v kategorii
mužů v barvách SDH Široký Důl: Flídr Dušan (18,06 / 53.)
a Šimek Pavel (18,43 / 71.).
Dušan Flídr
foto - mašina , která věrně doprovází naše soutěžáky

Pozvánka do ateliéru sochaře Jířího Dudychy
I letos se před vánocemi otevřou dveře ateliéru sochaře
Jiřího Dudychy společně s Ateliérem DUKE Bohemia.
A jaké jsou letos novinky?
Kolekce luxusních váz v dárkových kazetách
Nové servisy s konvicí pro chvíle s kávou nebo čajem
Žardiniéry na květiny – tentokrát také v přírodním režném
provedení a samozřejmě všechna ostatní keramika, na
kterou jste zvyklí.
Z autorských novinek to bude nová řada keramických
akvarelů, kolekce šperků v přírodním provedení a další

originály, které jsou příliš nové na to, aby se o nich
mluvilo …
K nasátí vánoční atmosféry a k zakoupení originálních
dárků
ve dnech 10.11. od 9.00 do 17.00 hod
11.11. od 9.00 do 17.00 hod
srdečně vás zve a těší se na vás rodina Dudychova
Vstup a parkování z vlakového nádraží v Litomyšli
Bližší info na tel. 603 247 078

Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě u Litomyšle
pořádá výstavu fotografií a trofejí
mushera Pavla Lněničky, soutěžícího v závodech psích spřežení v České republice i v zahraničí

Výstava potrvá od 14. července do 28. října 2007
otevřeno každou sobotu a neděli od 13.30 hod do 17.30hod
Krátce o činnosti mushera Pavla Lněničky ze Strakova
Svůj první závod jel na vozíku v Bystřici pod Pernštejnem v roce 1995 a skončil na předposledním místě. První závod na
saních jel na sklonku roku 1995 ve Vrchlabí – třetí místo od konce.
Za sezonu 1996/97 bylo nejlepší umístění na vozíku 3. místo na závodě v Plumlově a místo 9. na Mistrovství republiky
v Novém městě na Moravě. V roce 2000 se jemu a jeho kamarádům podařilo zapřáhnout 27 samojedů do jednoho spřežení.
Momentálně vlastní 9 psů a 3 psy má ve spoluvlastnictví. Závodí se 6 spřežením a zbylé psy si půjčuje. Zúčastnil se
mistrovství Evropy závodů psích spřežení.
V roce 2005 zajel v Rakousku nejrychlejší čas, vloni na Slovensku získal bronzovou medaili.
Od října do prosince natrénuje přes 1000km a od ledna do konce března včetně závodů najezdí 1500 km.

Cvičení žen
Po letní přestávce zveme všechny zájemkyně o kondiční cvičení, které bude zahájeno v pondělí 2. října v 19 hodin
v posilovně v budově Obecního úřadu v Desné.

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. září 2007. Zapsáno do evidence periodického tisku
pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, Pavlína
Leischnerová, Anna Jílková , Oldřich Kladivo a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.
Internetová verze Jiří Kopecký: www.obecdesna.cz

Příloha - projev starostky obce Hany Flídrové
- projev starosty hasičů Lad. Dvořáka
30. června 2007

Vážení spoluobčané, vážení rodáci, milí hosté,
dovolte mi, abych vás přivítala u nás na Desné jménem svým i jménem zastupitelstva obce na již 4. srazu desenských rodáků
a přátel naší obce.
Vracíme se domů
v tichém zasnění
a v duši máme radost
ba i smutek, ten nic nezmění.
Ať si říká kdo chce, že pěkně je všude,
ale náš kraj ten vévodí
a nejkrásnější vždy bude.
Nebylo tam vždycky plné mísy,
peněz dost, ale vonělo tam kvítí
a slavík zpíval pro radost.
Vzpomínky se táhnou,
do oka se dere slza,
kde že je ten krásný čas,
ať na chvíli zastaví se zas,
alespoň ve snách nakrátko
zjev se nám mládí pohádko.
Těchto několik veršů jsem si dovolila citovat z tvorby
paní Marie Slavíčkové z Opatovic nad Labem, rozené
Lipavské z desenské hospody. Její slova plně vystihují
pocity snad každého z nás, kteří se po delší či kratší době
vracejí do rodných míst. Letos si připomínáme 20. výročí
vzniku nové tradice, jakými jsou srazy rodáků a občanů
Desné. Právě schodníky nejrůznějšího typu, ať už rodáků,
spolužáků nebo jen širší rodiny jsou setkáními, která mají
jedno společné, vracejí člověka někam nazpět do místa
a do vzpomínek, zkrátka někam, kde nám bylo dobře.
Vracíme se zpět mezi lidi blízké, mezi své kamarády
a přátele, vracíme se domů. Domov je právě místo, kam se
můžeme vždy vrátit.
Ohlédneme-li se zpět, zjišťujeme, že nejkrásnější
a nejdojemnější bylo první setkání našich rodáků v roce
1987. Snad právě proto, že do rodné obce se vracelo hodně
našich bývalých občanů, kteří po válce odcházeli
z různých pohnutek z naší vesnice, zvláště pak za lepším
živobytím, vždyť mnozí prožívali své dětství v chudičkých
chalupách rozsetých na příkrých stráních nad říčkou
Desnou. Mnozí zde byli po dlouhých letech poprvé. Byla
jiná doba, tolik se necestovalo jako cestuje dnešní mladá
generace, které nejsou takováto setkání vzácná. Ale přijde
čas že dospějí, zestárnou a pohled na život se také změní,
pocítí potřebu se vrátit a podívat do svého rodiště.
Vážení přátelé, myslím, že je na místě si připomenout
velmi kratičce historii naší obce. První zmínka je o řece
Desné a pochází z roku 1197, oficiální zápis o Desné jako
obci je až z roku 1293. Naši předkové osídlovali zdejší
končiny z vnitrozemí české kotliny proti proudu řek. Voda

byla vždy základem pro založení nové osady. Odtud
můžeme i doložit jméno naší vesničky. Ze staroslověnštiny
výraz voda zdesna znamená voda zprava a tak životodárná
říčka dostala jméno Desná, protože je vodou zprava, je
pravým přítokem Loučné. Nad pravým břehem uvedené
říčky pak vznikla naše vesnička, která prošla bouřlivým
vývojem dějin jako všechno ostatní, pamatuje Lukáše
Pakostu, rychtu zámecké vrchnosti, pamatuje Vavřince
Toulovce i desenské baby zabedněné do sudů, pamatuje
život na statcích, ale i chudobu zdejších chalup s houfy
dětí na návsi, sousedskou soudržnost a velikou zbožnost,
pamatuje také řadu křivd a bezpráví. Naše obec dobře
pamatuje, kdy v jejím klíně žilo 539 obyvatel, nejvíce
v historii a pro srovnání dnes je to 320, dobře pamatuje
nadšení a zápal při výstavbě kaple sv. Petra a Pavla či
zbudování školy v roce 1875 nebo odluku od Mladočova
v roce 1881. A tak bych mohla pokračovat. Blíže se
můžete dozvědět z naší publikace o Desné, vydané k 700.
výročí založení obce.
Z novodobějších významnějších akcí, které výrazně
ovlivnily život v naší obci, byla určitě elektrifikace a pak
zbudování vodovodu, nejprve studny a vodojemu v roce
1949. Rozvodu pitné vody se Desná dočkala až po
dlouhých deseti letech. Bylo to jako zázrak, když téměř
v každém stavení byla voda a nemuselo se už k Panence
Marii nebo k zádušní studni. Životní úroveň rázem rostla.
Do této epochy rozvoje jistě patří založení zemědělského
družstva se slušnými výdělky, postupně se rozrůstající
slučováním v hospodářský gigant známý z dnešní doby.
Obec dobře pamatuje vybudování mateřské školy v roce

1976 pro více jak 50 dětí, ale také zrušení stařičké obecní
školy v roce 1981 po více jak 106 letech. Pamatuje
sloučení okolních vsí pod střediskovou obec Dolní Újezd
v roce 1976.
Několik významnějších událostí za společného života
sloučené obce Dolní Újezd – Desná si teď připomeňme.
Nejprve v roce 1978 dochází k opravě kaple – střechy,
věže a dlažby. Tuto akci, jak uvádí kronikář, financovali
sbírkami farníci, ale také obec díky neohroženému postoji
občanského výboru v Desné, který se nebál prosazovat své
cíle a požadavky. Dále se opravila hasičská zbrojnice
a místní rozhlas. Od roku 1987 se začal svážet domovní
odpad popelářským autem, které zakoupila sloučená
středisková obec Dolní Újezd. Divoké skládky na území
obce se postupně likvidovaly. Další akce se týkala Desné
jako člena sdružení Fialová voda, kdy došlo k napojení
nového zdroje s vodojemem Hraničky, vybudování nového
výtlačného řadu, ale hlavně ke zlepšení kvality vody.
Po 14 letech se obec opět osamostatnila a vznikla nová
obecní samospráva v roce 1990. Vzpomeňme oslav
založení naší vesničky v roce 1993, udělení práva
Parlamentem ČR užívat prapor a znak obce s jeho
svěcením v roce 1987. Zde chci zmínit, že i barvy na
symbolech obce jsou totožné s barvami města Litomyšle
a tak připomínají historickou sounáležitost s tímto městem.
Atributem v obecním znaku je stylizované rdesno –
rostlina, která se vyskytuje na březích říčky Desné.
V neposlední řadě významně přispěla ke změně životního
stylu telefonizace a plynofikace dokončená v roce 2002.
Desná postupně měnila a mění svou tvář, což sami můžete
dobře posoudit, co nového jste zaregistrovali od
posledního setkání rodáků před pěti lety.
A konečně se dostávám k životu naší obce v posledních
letech. Na Desné žiji přes 30 let. Jmenuji se Hana Flídrová
a jsem starostkou obce druhé volební období. Společně se
zastupitelstvem obce se snažíme, aby se naše obec
rozvíjela a všem našim spoluobčanům se zde dobře žilo.
Od roku 2003 až po letošní rok jsme udělali v obci velký
kus práce, který se ovšem odvíjí od financí. Po zaplacení
úvěru v témže roce ve výši 3 100 000,- Kč a splacení
zapůjčených peněz od občanů v celkové výši 400 000,- Kč
jsme měli volnější ruce ve financování naplánovaných
akcí. Nejprve bylo nutné upravit obec po plynu. Do oprav
chodníků, které byly zničeny při výkopech, jsme
investovali 680 000,- Kč, do oprav místních cest v různých
lokalitách obce to bylo 1 071 000,- Kč. Dále jsme opravili
chodník u obecního úřadu, opravili obecní byt, opravilo se
a rozšířilo veřejné osvětlení za 218 000,- Kč.
Pořídili jsme územní plán obce za účelem jejího rozvoje
za 154 000,- Kč. Od Jednoty se odkoupil umírající obchod
potravin i s nájemním bytem za 430 000,- Kč. Opravili
a vybavili jsme jej za cca 80 000,- Kč tak, aby byl
v souladu s požadavky hygieny a tak jsme zabezpečili
alespoň základní obslužnost hlavně pro naše starší občany.
Dalším důležitým mezníkem v životě naší obce byl prodej
hostince Podháj s celým areálem, který se postupně stával
velkou zátěží pro obecní rozpočet. Před více jak 30-ti lety
opravený Podháj, místo, ze kterého na nás dýchá historie,
neboť hospoda zvaná Cikánka je nejstarší stavbou v naší
obci vůbec. Rozhodování o prodeji nám pomohli
rozlousknout všichni občané Desné v místním referendu.

Konečné rozhodnutí, dnes již s odstupem času, bylo
správné a stařičký hostinec se dočkal lepšího zacházení
než jaké mu mohla poskytnout obec. Přes hlasy škarohlídů
ožil a žije, myslím si dobře, díky novému majiteli. Také
jsme opravili hasičskou zbrojnici za 110 000,- Kč
a velkého množství brigádnických hodin našich hasičů.
Pro výjezdovou jednotku hasičů jsme pořídili nové
moderní přilby a zásahové auto Peugeot Boxer
s přívěsným vozíkem celkem za 260 000,- Kč. Po obci
jsme instalovali jednotné označníky pro všechny obce
Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka.
Po 28 letech jsme znovu opravili kapli sv. Petra a Pavla
nákladem 280 000,- Kč. Na údržbu zeleně jsme zakoupili
travní traktor. Obec zaměstnává na obecní práce
2 pracovnice, které se starají o zeleň, úklid a potřebné
nátěry v obci. Všechny výše uvedené akce byly
samozřejmě spolufinancovány pomocí dotací, ať už
z Programu obnovy venkova, Pardubického kraje či
Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Vyměnili jsme také
dlažbu ve venkovní chodbě MŠ, upravili jsme veřejné
prostranství v drahách u lípy a Palouček. Vykoupili jsme
většinu pozemků pod obecním hřištěm. V neposlední řadě
úspěšnou akcí, ani ne tak finančně náročnou, ale
administrativní prací, byla změna katastrální hranice mezi
Desnou a Dolním Újezdem. V 70. letech, kdy byl na kraji
obce postaven dvojdomek, nikdo neuvažoval, že bude
náležet k Dolnímu Újezdu. Po několikerých žádostech
obyvatel této nemovitosti a neúspěšných pokusech
minulých samospráv se nám podařilo změnu prosadit
a rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se
od 28. 10. 2004 dvojdomek s dvěma rodinami připojil
nezvratně k Desné. Naše obec obnovila vítání občánků,
k dnešnímu dni jsme jich v zasedací místnosti do kolébky
vložili 23. Také jsme zavedli novou desenskou tradici
a tou je zpívání u jesliček u našeho betlému. Milí rodáci,
vždy 23. prosince v 16 hodin si vzpomeňte na svou rodnou
vesničku a na její společenství u betlému. Obec již pátým
rokem vydává obecní zpravodaj Deseňáček. Mezi další
kulturní akce v naší režii patří také sportovní soutěž
„O pohár starostky obce“, kdy se k nám sjede přes 200
hasičů – závodníků. V neposlední řadě také musím
připomenout činnost klubu přátel desenského údolí, který
připravil dva krásné jarní pochody, a to k pramenu řeky
Desné a putování po stopách posekanecké sklárny, letos
byl připravený výlet k soutoku Desné a Loučné přes
Nedošínský háj.
A ještě kratičce co připravujeme v roce 2007 a v blízké
budoucnosti. Byl dokončen projekt na byty nad MŠ
s rozpočtem 5,5 mil. Kč. Realizace stavby bude
následovat od příštího roku, opravili jsme oplocení u kříže,
letos také vybudujeme novou autobusovou čekárnu na
Hraničkách a vyměníme okna u mateřské školy.
Výhledově bude opravena budova obecního úřadu
a zmodernizován obecní rozhlas. Jak je vidět výčet práce,
kterou jsme udělali pro dobro naší obce, byl dlouhý, pro
mnohé zajímavý, pro někoho třeba unavující. Dovolte mi
ještě několik slov závěrem. Děkuji všem rodákům
a občanům, zvláště těm vzdálenějším, že přijali naše
pozvání na setkání u nás na Desné, děkuji všem místním
občanům za nezištnou pomoc při realizaci srazu a přeji
všem pevné zdraví a budeme se těšit na další sraz za 5 let.
Děkuji za pozornost
Hana Flídrová

Vážené sestry a bratři hasiči – občané a rodáci – desenští sousedé a
vzácní hosté.
Vítám Vás co nejsrdečněji na této významné události naší obce.
Co tomu předcházelo než jsme se mohli sejít a společně slavit setkání rodáků a 70.výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Desné. Téměř před 150 leý vznikaly první Sbory dobrovolných hasičů. V naší obci jsou první zmínky o pokusech založit Sbor
dobrovolných hasičů již z konce minulého století, ale bez úspěchu z finančnich důvodů. V České republice jako první sbor byl
založen roku 1864 ve Velvarech. Již v prvních letech dvacátého století vznikaly další pokusy o založení hasičského sboru
v Desné, ale opět bez úspěchu. Snahy a potřeby o založení hasičského sboru vznikaly i v dalších letech, ale opět bez úspěšného
zakončení. Ne jinak tomu bylo v roce 1927, když na Litomyšlsku nebyl hasičský sbor pouze v Suché, Stříteži a Desné.
Rozpočet obce byl všemi hlasy schválen a dán do obecního rozpočtu, ale bohužel okresní úřad potřebnou položku
neschválil.
První vlaštovkou bylo vydání Požárního řádu politické obce Desné, který se uchoval, možná v jediném exempláři, a byl
objeven teprve v roce 1996 při generálním úklidu jedné usedlosti naší obce. Tento řád byl schválen obecním zastupitelstvem dne
17. února 1934.
Řád byl sestaven dle zákona z 25. května 1876 a určoval:
- pravidelné čištění komínů
- zákazy kouření na nebezpečných místech
- povinnost občanů pomoci při požárech
- způsob vyhlášení poplachů
- povinnost poskytnutí vodního zdroje a dalších devatenáct článků, které bylo nutno dodržovat při vypuknutí požáru,
aby vznikly co nejmenší škody.
Každý majitel usedlosti byl povinen při prohlídce požárním dozorem vykázati se tímto řádem. Neuposlechnutí mohla obecní
rada trestat pokutou od 5 do 20 Kč. To vše bylo občanům naší obce málo, až byl obecní starosta vyslán do Vysokého Mýta
k panu Stratílkovi, který byl výrobcem a dodavatelem hasičských stříkaček, aby se informoval o jejich cenách. Když na to opět
nebylo, tak založení hasičského sboru v Desné bylo opět odloženo na neurčito. Občané naší obce se konečně dočkali když
v roce 1937 navštívil pan Stratílek obecního starostu Václava Dvořáka a nabídl mu motorovou stříkačku. Obecní zastupitelstvo
tuto nabídku schválilo a jednohlasně odhlasovalo zřízení hasičského sboru. Udělala se sbírka a Hasičský sbor v Desné byl na světě.
To vše se událo před 70 lety v roce 1937. Byla objednána motorová stříkačka, 12 pracovních obleků, 10 helem a 300 metrů hadic.
To vše bylo přivezeno dne 25. března 1938 samotným panem Stratílkem za velké účasti obyvatelstva a sousedních hasičských
sborů. Vyzkoušeno do kopce od řeky Desné na statek pana Josefa Kladivy č. 9 při úplné spokojenosti. Stříkačka byla umístěna
v kůlně pana Josefa Maixnera a uvažovalo se o stavbě hasičské zbrojnice. Po menších tahanicích s umístěním zbrojnice bylo
nakonec vybráno místo ve středu obce, kde stojí i dnes. Zbrojnice byla postavena společně s budovou spolku Hospodářské besedy
a dokončena v roce 1941.
Krutou daní pro mladý sbor byla série úmrtí mladých zakládajících členů. Byli to:
- vzdělavatel pan Josef Chadima 44 1et,
- hasič pan František Nepraš 49 1et,
- jednatel pan Josef Kladivo 38 1et,
- hasič pan Václav Mazal 53 let,
- samaritán sboru pan Josef Flídr 69 1et,
- hasič pan Václav Tomšíček 37 1et
Čest jejich památce
Prvního požáru se hasičský sbor zúčastnil 15. prosince 1943 na Pořičském kopci, když hořela chalupa pana Františka Kladivy.
V naší obci dále to byly požáry:
- 7. května 1944 u pana Josefa Šplíchala č. 78
- 6. srpna 1946 stodola pana Františka Nádvorníka č. 11
- 7. února 1950 paní Janková č. 103
- sobotu 26. srpna 1950 před posvícením přišla bouře a průtrž mračen, která úplně zničila cestu v rokli a zatopila Podháj.
Podobně tomu bylo i 17. května 1997, kdy se celá řada z vás této akce zúčastnila, když se sešlo téměř 60 občanů a během
několika hodin bylo vše v původním stavu. Za tuto příkladnou pomoc patří poděkování občanům naší obce a také občanům
Horního Újezda, kteří se zúčastnili v hojném počtu.
- 22. listopadu 1953 byl účinný zásah při požáru stodoly pana Josefa Šplichala č. 17 a stavení a stodoly pana J. Střiteského
č. 90
- 7. prosince 1954 požár domu pana Martina Dedika čp. 52
- 18. února 1957 požár u pana Vojtěcha Kalibána č. 15
- 29. června 1957 požár u pana Mikuláše Vejrycha čp. 49
- 4. ledna 1971 u Nováků č. 57.
Poté následoval 161et klid až l. října 1987 vyhořela chalupa pana Josefa Stráníka č. 98. Od té doby se plných 20 1et ohnivý
kohout naší obci opět vyhýbá.
V okolních vesnicích jsme se u požáru zúčastňovali několikrát.
Přejme si všichni - kéž by to byl požár poslední.
V roce 1958 našemu sboru bylo inspekcí v Litomyšli přiděleno staré nákladní auto značky „Krup", které moc
nesloužilo. V roce 1978 byl dovezen z Dolního Újezda starší automobil „Praga RN". Po potížích s technickými prohlídkami
bylo v roce 1980 rozhodnuto o koupi auta značky „ROBUR" z vlastních prostředků, které sloužilo čtvrt století.

4. února 2005 byl obecnim úřadem zakoupen bus „Peugeot", který slouží k plné spokojenosti, hlavně k dopravě naší mládeže
na hasičské soutěže po celé naší republice. Stříkačka od pana Stratílka sloužila plných 28 let.
28. května 1965 byla dodána nová stříkačka PS-8 a 10. října 1985 nám byla přidělena přenosná motorová stříkačka PS-12
včetně příslušenství.
V létech nedávných byla postupně upravována další stříkačka pouze ke sportovním účelům. Taková to mašina vyžaduje nemalé
finance. Velké poděkování patří našim soutěžním družstvům, která si shání sama finance od různých a hodných sponzorů.

Ve stručnosti se vrátím k soutěžení a zajímavostem z minulých let.
Již v roce 1953 bylo založeno družstvo dorostu v počtu 10 chlapců. V roce 1957 byl proveden nábor žen. V roce 1958 byl
založen kroužek žáků. Již krátce po založení v roce 1959, po vítězství dětí v okresním kole, se podařilo zvítězit v krajském
kole v Heřmanově Městci a postup do celostátního kola do Bratislavy, ale vítězná Desná se této soutěže nezúčastnila
z finančních důvodů. Následovalo vítězství dětí, již ve hře „Plamen" v Jevíčku v roce 1980 a krajské kolo na Sečské přehradě.
V tomto roce bylo sestaveno soutěžní družstvo žen. Pokračovaly série vítězství v okrskových kolech jak mužů tak žen. V roce
1981, po vítězství v okresním kole, následovalo vítězství dorostu v krajské soutěži v Hradci Králové – mistrovství republiky se
k našemu velkému zklamání nekonalo. Velmi výrazně se dařilo soutěžním družstvům v soutěži zemědělských podniků, jak
mužů tak žen, kde vítězství Desné se stávalo v okresním kole dlouhou řadu let samozřejmostí. Vyvrcholením bylo vítězství
v krajském kole v Humburkách a medailové umístění v národním kole opět v Humburkách. V této době bylo obrovské nadšení
pro hasičské soutěžení. Masovost stoupala. V roce 1982 soutěžila tři družstva dětí, jedno dorostenek, jedno dorostenců a dvě
družstva mužů a dvě žen. Toto nadšení vyvrcholilo v roce 1984, kdy k 5 soutěžícím družstvům dětí a dorostu nastoupili ve
Vidlaté Seči na okrskovém kole 3 družstva mužů a dvě žen s umístěním první, druhé a čtvrté místo muži a první a druhé místo
ženy bez další konkurence. Významného úspěchu bylo dosaženo v roce 1990, kdy jsme navázali s Deseňáky v Jizerských
horách družbu a byli pozváni na soutěž o desenský pohár. V silné konkurenci republikové úrovně zvítězilo družstvo Desné od
Litomyšle. Po 10 roků byla pořádána soutěž pro děti. Desenský pohár, vždy na Desné, vždy zvítězila Desná. Velkým úspěchem
byla účast družstva žen v roce 2002 na Mistrovství republiky v Liberci. Po vítězství v okrese a kraji obsadila naše děvčata
krásné sedmé místo.
GRATULUJEME
V letech nedávných, naše soutěžní družstva vítězí pravidelně od roku 2000 v okrskových soutěžích. V okrscích jsou
medailová umístění pravidlem. V roce 2005 v Mladějově, jak muži tak ženy vyhráli okresní kolo. Jelikož postupují do kraje
vždy dvě družstva, není vyjímkou medailové umístění Desné. Máme v našich řadách dva i více mistrů republiky v požárním
sportu: Dušan Flídr a Pavel Šimek v barvách Širokého Dolu a mistra republiky v požárním útoku Dušana Flídra. Jana Flídrová
je 6-ti násobnou mistryní okresu a tří-násobnou kraje. Zuzana Šimková je přebornicí kraje z roku 2005. Dnes máme dvě
soutěžní družstva mužů a jedno žen. Dosahují nevídaných úspěchů po celé republice. O přesných a podrobných výsledcích
našich mladých hasičů jsou občané pravidelně informováni v Deseňáčku.
Výchově nastupující mladé generace je v Desné věnována zvláštní pozornost.
Vedoucími mládeže byly organizovány zájezdy, pobytová setkáni v Martinicích a Mladočově, různé besídky, kulturní
programy na Výroční valné hromady a další drobné akce. Každoročně byl pořádán ples a dětský karneval na Podháji – dále
společenské zájezdy i mimo území republiky. V roce 1971 byl sbor vybaven vycházkovými stejnokroji. Letos v jubilejním roce
bylo zakoupeno 8 nových stejnokrojů. Byly odpracovány tisíce brigádnických hodin. V roce 1958 byla k hasičské zbrojnici
přistavěna knihovna. V roce 1960 byla vybudována hydrantová síť v obci. V roce 1973 byl postaven kuželník. V roce 1979 byla
opravena zbrojnice a v roce 1981 postaven kiosek na Podháji. To vše dotvrzuje rčení, že hasiči jsou motorem kulturního
a společenského dění naší vesnice, což dotvrzuje, že v roce 1994 ve volbách do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 6 hasičů ze
7 zvolených členů. V roce 2002 bylo do obecního zastupitelstva zvoleno sedm hasičů včetně paní starostky Hany Flídrové.
GRATULUJEME
K dnešnímu dni má náš sbor 112 členů, z toho 29 žen a 19 dětí.
Před 10-ti lety, u příležitosti 60. výročí založení sboru v Desné byl pořízen tento nádherný prapor a dne 27. června 1997
slavnostně posvěcen. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uděluje nejvyšší vyznamenání – zasloužilý hasič. Tímto nejvyšším
vyznamenáním byli dekorováni naši členové:
- Josef Flídr nejstarší, Oldřich Kladivo a Ladislav Nádvorník
Toť velmi stručný a skromný výčet z naší kroniky za uplynulých 70 1et.
Mnohem více a podrobněji je možné se dovědět v právě vydaném almanachu k 70. výročí Sboru dobrovolných hasičů v
Desné.
Tento úžasný almanach napsal, posháněl informace, sestavil, vydal a zasponzoroval po předání tiskárně skromný pan
Oldřich Kladivo.
OLDO DĚKUJEME
Bylo by zajímavé posedět a pobesedovat nad kronikou a tímto almanachem a zavzpomínat, jak to dělali naši předkové.
Závěrem děkuji Obecnímu úřadu, všem občanům a sponzorům, kteří přispěli finančně a pomohli zajistit tuto náročnou akci.
Děkuji rodinám těchto spoluobčanů a sousedů, protože bez pochopení rodiny by to nešlo. Přejme si, abychom pod těmito
nádhernými prapory nebyli svědky požárů a povodní, ale pouze se mohli scházet na oslavách, školeních, schůzích, zájezdech,
besedách a soutěžích, kde máme tak výborné reprezentanty.
Nechť sílí myšlenka lidskosti a lásky k bližnímu. Děkuji za pozornost.

Ladislav Dvořák

