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Návraty
Schodníky celého ročníku ze školy, sjezdy rodáků, návštěvy u rodičů, sjezdy širšího příbuzenstva jsou setkáváními, 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 někdejší kamarády a domů. 

Někdy před patnácti lety jsem v televizi sledoval velmi zajímavý pořad Antonína Přidala, kde měl pozvaných několik lidí, 
kteří prožili léta v cizině a teď po změně politického režimu se mohli vrátit „domů“. Vyprávěli, co prožili, kam je život zavál 
a moderátor jim nečekaně položil otázku „Co pro vás znamená slovo domov?“. Odpovědi jsem čekal naprosto jednoznačné 
a stejné, ale ouha. Těchto šest lidí se zcela rozcházelo ve svých pocitech. Jeden řekl, že má ještě rodiče, takže toužebně dlouhá 
léta očekával chvíli, až se bude moci k nim vrátit a jeho domov je u nich. Svět už ho neláká. Druhému v cizině velmi chyběla 
mateřská řeč a vrátil se natrvalo, ač se tam měl dobře, a znova se usadí někde v Čechách, ještě neví kde. Třetí odejel ze země, 
protože si chtěl přijít k penězům, má se dobře, už bydlel na více místech, rád zase přijede do Čech, ale vrátit se natrvalo? Proč? 
Cítí se doma stejně tady jako tam. Čtvrtý se v cizině oženil a teď má dva domovy, které má stejně rád. Pátý přijel do Čech 
obchodně a návštěvu redaktora přijal jaksi náhodně. „Domov? Nevím jak bych odpověděl, já jsem obchodník a jsem tam, kde 
pracuji. Nerozlišuji, kde bych se cítil jinak.“ Odpověď šestého zněla kategoricky: „Nic dobrého jsem zde nezažil a nevím proč 
bych se sem měl ještě vracet.“ Moderátor zjevně zaskočený těmito odpověďmi končil pořad slovy: „Ač se zdá slovo domov 
jednoznačné, slyšeli jste, že každý to cítí jinak“. Dlouhá léta po poslechu tohoto pořadu jsem žil s rozviklaným pocitem, co je 
skutečně domov? Ten můj „domov“ byl jednoznačný, ale proč neplatí pro všechny? Rozuzlení mi přinesl až Pater Martin Vích 
z Dobrše, když v promluvě řekl: „Domov je místo, kde nás čeká láska.“ A bylo jasno. Domov není jen určení místa a pocitu 
z dětství, i když to tam neoddělitelně patří, domov je především hluboký prožitek lásky.                        Stanislav Tomšíček

Čas běží snad čím dál rychleji
    Na letošní rok připadá již 70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Desné. Je to jeden z nejmladších sborů na Litomyšlsku. Při příležitosti 
tohoto výročí je připravováno kratší písemné zpracování o hasičském hnutí 
v obci, o nezištné práci našich předků, o vzájemné pomoci a povinnostech 
při požáru a jiných živelných pohromách, ale i o současné činnosti včetně 
sportu.
  Oslavy by se měly konat zároveň se IV. setkáním desenských rodáků. 
Toto vše by se mělo uskutečnit v sobotu 30. června 2007. Program bude 
ještě blíže upřesněn a pozvání včas všem doručeno. Zatím se předpokládá 
program podobný minulým sjezdům rodáků.
  Pro připomenutí uvádím konání minulých sjezdů:
 -    I.  sjezd  rodáků s oslavami  50.  výročí  založení  SDH se  uskutečnil 
v sobotu 27. června 1987.

 -  II. setkání rodáků s oslavou 700 let obce Desná bylo v sobotu 28. srpna 1993.
 -   Oslava 60. výročí založení SDH se konala v sobotu 21. června 1997, spojená se svěcením  
     praporu a znaku obce a praporu SDH.
 -  III. setkání rodáků se konalo v sobotu 31. srpna 2002.
    V nedávné době jsme v sobotní příloze novin Svitavský deník mohli v rubrice, kterou píší čtenáři, najít příběh „Radosti 
s Muzikantskou Liduškou“, podepsaný M.S. Opatovice nad Labem. Při čtení tohoto článku jsme mohli poznat o jakém kraji je 
psáno. Jedná se o naší obec a vzpomínky na divadelní představení nacvičené na sále u Lipavských. Toto představení bylo 
hráno jak v místě, tak i v okolí v době II. světové války. Z toho všeho vychází, že autorem článku není nikdo jiný, než paní 
Marie Slavíčková rozená Lipavská. Při probírání vzpomínek s jejími spolužáky nacházíme velmi pěkné zpracování i básnickou 
formou, k různým setkáním se spolužáky i vzpomínek na prožité mládí a školní léta na Desné. Několik veršů z jejího podání:

Jistě každého z nás potěší, když slyšíme aneb čteme vzpomínky rodáků zdejšího kraje na jejich dětská léta, i když dlouhá léta 
žijí jinde, často dosti daleko.                                                                                                                          Oldřich Kladivo

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 na krátko
zjev se nám mládí pohádko.

Vracíme se domů,
v tichém zasnění
a v duši máme radost
ba i smutek, ten nic nezmění.



Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 1. 3. 2007 mimo jiné projednalo a schválilo:
- rozpočet na rok 2007
- převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy v Desné                         
   za rok 2006 ve výši 3 013,94 Kč do rezervního fondu
- závěrečný účet za rok 2006 Sdružení obcí skupinového plynovodu Proseč 
- usnesení z jednání přípravného výboru svazku obcí k výstavbě větrných elektráren

          Rozpočet na rok 2007
Příjmy:  
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 450 000,-
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 28 000,-
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 50 000,- 
Daň z příjmů právnických osob 510 000,- 
Daň z přidané hodnoty

825 000,- 
Daň z nemovitostí 280 000,- 
Poplatky za svoz a likvidaci komunál. odpadu 140 000,- 
Poplatky ze psů 4 300,- 
Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 600,- 
Pronájem pozemků – zemědělství

25 600,- 
Prodej dřeva 20 000,-
Mateřská škola – příjmy z poskyt. služeb 1 000,- 
Bytové hospodářství - nájemné 38 700,- 

- přijaté nekap. přísp. a náhrady 7 700,- 
Nebytové hospodářství - nájemné 10 200,- 

 -  příjaté nekap. přísp. a náhrady 700,- 
Pronájem obecních pozemků 800,- 
Příjmy z fin. operací (úroky BÚ) 30 000,- 
Neinvest. dotace ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu 29 400,- 
Příjmy za vytříděný odpad (EKO-COM)                                         10     000,-       
Příjmy celkem 2 465 000,- 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 20 000,- 
Obchod, služby 8 000,-
Silnice, komunální komunikace 128 000,- 
Silnice – bezpečnostní zábrany (svodidla) 20 000,-
Provoz veřejné silniční dopravy 310 000,-
Pitná voda 10 000,-

Mateřská škola 235 000,-
Mateřská škola – výměna oken 100 000,-
Základní škola 119 500,-
Základní umělecká škola 9 800,-
Místní knihovna 2 000,-
Ostatní záležitosti kultury (kronika)

1 000,-
Obnova kulturních památek (plot u kříže) 60 000,-
Místní rozhlas 800,-
Záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 5 000,-
Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti) 63 000,-
Tělovýchovná a zájmová činnost 7 000,-
Zájmová činnost j.n. ( příspěvky zájm. sdružením) 3 500,-
Ostatní ambulantní péče 700,-
Bytové hospodářství (byty nad MŠ – projekt. dok.) 300 000,-
Veřejné osvětlení 37 000,-
Pohřebnictví 500,-
Výstavba inženýrských sítí 300,-
Komunální služby, územní rozvoj 129 700,-
Koupě pozemků 76 000,-
Sběr, svoz a likvidace odpadů 175 000,-
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 22 000,-
Požární ochrana 30 000,-
Zastupitelstvo obce 138 000,-
Činnost místní samosprávy 370 000,-
Budova obecního úřadu – opravy a udržování

20 000,-
Finanční operace – služby peněžních ústavů 8 000,-
Pojištění majetku                                                                           12     800,-      
Výdaje celkem  
2 422 600,-  

Financování:  
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtu                                              - 42 400,-

Vyvěšeno dne:          14. 2. 2007
Sejmuto dne:             28. 2. 2007

Financování celkem                       - 42 400,-                                                                                               Hana Flídrová, starostka obce

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 25. dubna 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.

Upozornění
Pošta v Dolním Újezdě upozorňuje na změnu hodin pro veřejnost. Od 1. února 2007 otevřeno:
pondělí – pátek         8.00  -  11.30         13.00  -  16.30  



sobota – neděle         zavřeno

Výměna řidičských průkazů
     Ministerstvo  dopravy  České  republiky  upozorňuje 
řidiče na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 
1. července 1964 do 31. 12. 1993. Tyto řidičské průkazy 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007. 
Protože  ke  konci  roku  mohou  být  z provozních  důvodů 
výměny  řidičských  průkazů  spojeny  s velmi  dlouhým 
čekáním ve frontách na příslušných úřadech,  doporučuje 
ministerstvo s výměnou řidičských průkazů neotálet. Nelze 
opomenout,  že  řízením  vozidla  bez  platného  řidičského 
průkazu  se  řidič  dopouští  dopravního  přestupku.  Bližší 
informace naleznete na úřední desce obecního úřadu, na 

odboru  dopravy  Městského  úřadu  v Litomyšli  nebo  na 
webových  stránkách  Ministerstva  dopravy  České 
republiky www.mdcr.cz.
Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy má úřední hodiny:
Pondělí a středa  8.00 -  11.30 hod     12.30  -  17.00 hod
Úterý a čtvrtek    8.00 -  11.30 hod     12.30  -  14.00 hod
A mimořádně  pouze  v tomto  roce  každou  první  sobotu 
v měsíci od 8.00 do 11.30 hodin kromě července a srpna 
/otevřeno je pouze pro registr řidičů – výměna řidičských 
průkazů a registr vozidel/.

Nový autobusový spoj s možností nových pracovních příležitostí
    Sdělujeme občanům, že od 
10. 6.  2007 bude  jezdit  nový 
autobusový spoj z Budislavi do 
Poličky  přes  Poříčí,  Desnou 
Podháj,  Zrnětín  a  Sebranice. 
Ráno  pojede  autobus  ve  4.45 

z Budislavi  a v Poličce bude 5.55. Zpět pojede ve 14.10 
z Poličky. Každý lichý týden tento spoj pojede cca ve 13 
hodin z Budislavi a v Poličce bude před 14. hodinou, zpět 
pojede ve 22.10 z Poličky. Přesné časy odjezdů se dozvíte 
na novém jízdním řádu firmy Zlatovánek platném od 8. 6. 
2007. Tento autobusový spoj je zřízen jako spoj navazující 
na pracovní dobu a směnnost firem Flídr s.r.o. v Širokém 
Dole  a   Ravensburger  Karton  s.r.o.  v Poličce.  Obě  tyto 

firmy  přijímají  po  30  zaměstnancích.  Chceme  pomoci 
našim  občanům  najít  práci  nebo  změnit  práci  a  získat 
dobré  platové  podmínky.  Snažíme  se  snížit 
nezaměstnanost v našem regionu. Obě výše uvedené firmy 
mají zájem nabírat pracovníky již nyní a proto pokud máte 
zájem o práci a nechcete být odkázáni na podporu a máte-
li  chuť  pracovat,  domluvte  se  na  telefonním  čísle 
736 613 020 – ing. Flídr ve firmě Flídr s.r.o. Široký Důl 
a na telefonu 461 723 113 ve firmě Ravensburger Karton 
s.r.o. Polička, p. Češková. Spolu se starosty okolních obcí 
jsem tuto  firmu navštívila  a  mohu jen doporučit.  Komu 
nevadí  směnování,  pásová  výroba  a  dobrá  pracovní 
morálka, má možnost se v těchto firmách uplatnit.

Zprávy z Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka
    V něděli 25. března 2007 se uskutečnilo tradiční setkání seniorů Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka.I v letošním roce byl 
tradičně zájem o příjemné posezení s hudbou a přáteli v kultůrním zařízení Na skalce v Lubné. Od 15 hodin seniory bavila 
dechová hudba Vysočinka z Humpolce svým estrádním programem. Setkání se účastníkům líbilo.
    V pátek 1. června 2007 se uskuteční setkání dětí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka v rámci oslav Dne dětí. V letošním 
roce  bude  hostitelskou  obcí  Makov  a  na  sjetá  družstva   z okolních  obcí  čeká  opět  zápolení  v různých  sportovních, 
přírodovědných a ekologických soutěžích.  Přejme tedy našim dětským zástupcům Desné pěkné výsledky a radost z pěkně 
prožitého dne.

Malí desenští malíři
     Samé pěkné obrázky s čerty a Mikulášem malovali: Josífek Stráník, Adam Šimák, Míra Vejrych, Lenička Fulíková, Hanička 
Chaloupková. Na dětském karnevale byli odměněni za svou snahu a pěkné kresbičky malými odměnami, obrázky jsou k vidění 
v obchodě U Šimáků. Obrázek malého malíře Adama Šimáka 6 let.

Evidence obyvatel
    K 31. 12. 2006 je v naší obci přihlášeno 
k trvalému pobytu 318 obyvatel. 
Pohyb obyvatel v roce 2006:

- narození – 2 občánci
- úmrtí – 3 občané
- přihlášení k trvalému pobytu – 4 občané
- odhlášení z trvalého pobytu – 13 občanů

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Josef Rosypal                  50 let Narození:
Josef Plch 50 let Jonáš Krška, Desná 113
Marie Kynclová               55 let Hana Kysilková, Desná 101
Jiřina Stříteská     65 let
Vlastimil Stříteský 70 let
Věra Dvořáková              70 let
Václav Vimr         82 let

Všem srdečně blahopřejeme

http://www.mdcr.cz/


Maminko, tatínku, poznáš mě?
   Zakončení plesové a karnevalové sezony karnevalem v mateřské 
škole je u nás již dlouholetou tradicí.
   Tentokrát měli maminky, tatínkové a další rodinní příslušníci před 
vypuknutím karnevalového veselí nelehký úkol – vybrat si ze všech 
princezen,  čaroděje,  krále,  vodníka,  kominíčka,  medvídka,  ježečka 
právě toho svého kluka nebo holčičku. Děti si totiž kromě kostýmů 
a dalších doplňků zhotovily masky na obličej. A tak nebylo opravdu 
jednoduché je  pod namalovanými maskami rozpoznat.  Ani  vlastní 
bačkůrky  nebyly  tou  správnou  nápovědou,  protože  si  je  děti  na 
karneval vyměnily.
 A tak všichni pečlivě zkoumali při promenádě 
masek v rytmu hudby každou maličkost, která 
by mohla napovědět správnou volbu. Po trošce 
váhání a veselí si ale nakonec všichni vybrali, 
a  tak  se  mohly  všechny  naše  karnevalové 
postavičky veselit se svými blízkými.

Zápis dětí do Mateřské školy v Desné pro školní rok 2007/2008 bude probíhat od 16. do 
30.  dubna  v mateřské  škole.  Přihlášky  je  možné  vyzvednout  denně  mimo  čtvrtků, 
dopoledne od 8 do 10 a odpoledne od 13 do 14 hodin.

Vítání občánků 
     Stalo se již tradicí, že poslední únorovou neděli vítáme nové desenské občánky do života. V letošním roce se rozrostla 
o nového  občánka  rodina  Miroslava  Capouška  a  Jiřího  Tomšíčka.  A tak  malého  Ondřeje  a  Štěpána  nejprve  uvítaly  děti 
z mateřské školky, o hudební doprovod se postarali Anna Šimková a Lucie a Jiří Nádvorníkovi. Nevíme, kam život zavane tyto 
děti, ale Desná zůstane pro ně vždy jejich rodnou vesničkou, a tak jim přejme, aby na to nikdy nezapomněly a rády se sem 
vracely.
    Ještě jednou přejeme všem novým občánkům mnoho zdraví, plnou náruč rodičovské lásky a rodičům ať radostné chvíle 
s dětmi převáží nad starostmi a dokáží obyčejné slůvko domov proměnit v pevný přístav pro své děti.



rodina Tomšíčkova se Štěpánem        rodina Capouškova s Ondřejem

Afrika snů a skutečností
Všichni jste srdečně zváni na tuto přednášku, kdy 
Vám slovem i obrazem přiblíží život v jihozápadní 
Tanzánii manželé Pavel a Mirjam Baldinští z Prahy, 
zakladatelé českého misijního neziskového sdružení 
MBÚ,  jež  několik  let  staví  projekt  rozvojové 
pomoci  „Alamano  Agape“  ke  zmírnění  chudoby 
rodin v oblasti Mbeya. Přednáška se uskuteční
27. dubna 2007 od 19.30 hodin v sále kulturního 
domu v Horním Újezdě.

Velikonoce u Dudychů
Srdečně  jste  zváni   přivítat  jaro  a  velikonoce 
s Dudychovou keramikou. V sobotu  31. března od 10.00 
do 17.00 hodin a v neděli 1. dubna od 13.00 do 18.00 
hodin  bude  v ateliéru  Jiřího  Dudychy  k vidění 
 i k zakoupení kolekce jarní keramiky do interiéru, ale i na 
zahradu  a  na  osázení.  Ukázkové  aranžmá  bude  podle 
představ autora všech návrhů – sochaře Jiřího Dudychy. 
Můžete nahlédnout i do jeho ateliéru, seznámit se s ním, 
případně pohovořit o jeho nových plánech.



  Vzpomínka smutných událostí
     10. června letošního roku to bude již 65 let od smutné události násilného ukončení života 
JUDr. Stanislava Ropka, tehdy soudce Okresního soudu v Pardubicích. Represivní odvetné akce 
nacistů po atentátu na Heydricha,  kdy byly vyhlazeny i  obce Lidice a  Ležáky.  Jméno JUDr. 
Stanislava Ropka je zapsáno na pamětní desce pomníku padlých desenských rodáků ze světových 
válek.  Tehdejší  tragické  události  byly popsány v novinách   Lidová  demokracie  8.  září  1945. 
Doslovný opis článku.
Za pardubickým soudcem dr. St. Ropkem
      Dr. St. Ropek, okresní soudce v Pardubicích, byl jedním z tisíců, kteří položili  život pro 
českou věc. Dne 10. června byly tomu tři roky. Tichý, klidný a usměvavý člověk s popraškem jíní 
na  skráních,  jehož  jste  potkávali  denně  na  Prokopově  městě  v doprovodu  malé  dcerušky  a 
manželky.  Co  provedl  ?  Nic  jiného  než  to,  že  byl  dobrým  Čechem  a  že  na  něho  padl  los 
gestapáckých vrahů. Nic jiného než los. Rozsudek, rychle napsaný, jen uvedl, že schvaloval … . 
Byl to jistě jen los, vždyť sami gestapáci jaksi nesměle prohlásili, že tu šlo o justiční omyl… . 

Taková byla justice říše, ty pusté vraždy na nejlepších synech českého národa. V těch krušných dnech jsme si ani neuvědomili, 
jakého poctivého a dobrého Čecha a veřejného úředníka Pardubice ztratily.  Jeho klidná a  vyrovnaná povaha nesla  stopy 
litomyšlské tradice, kde studoval jako synek staré kovářské rodiny z Desné, překonávaje statečně hospodářské těžkosti. I na 
prázdninový skauting si ušetřil z kondic, skauting byl jedinou jeho vášní. Na popud bratra, známého akadem. malíře Fr. Ropka, 
odchází na vysokou školu pražskou a v soudních službách uplatňuje potom svůj idealismus a smysl pro poctivou práci a tak si 
získává pověst dobrého soudce. Ale i na poli kulturním a národním pracuje, hlavně v pohraničí, zastávaje hrdě a neohroženě 
zásady poctivého Čecha. Snad proto byl již tehdy Němcům solí v očích. Vzpomínáme jeho působení v Pardubicích, kde si 
získal  důvěry a přátelství nejen kolegů, ale i  veřejnosti,  protože jeho předností  bylo umění jednati s lidmi.  Krásně jednal 
zejména s lidmi z venkova. Snad viděl v těch prostých ženách v šátku druhý obraz matky. Neuvěřitelné a zdrcující bylo, když 
dne 10. června 1942 za chmurného dopoledne byl přepaden v úřadě gestapáky při přelíčení, vysvlečen ze soudního taláru a 
v poutech odvlečen jako nejhorší zločinec bez rozloučení s rodinou, se světem, a hned večer na Zámečku popraven. Odešel, ale 
jeho jméno a započaté dílo zůstalo jako památka na věčné časy spjato se jmény těch, z jichž krve vzešla svoboda jeho drahé 
vlasti.     Dr. Meloun.
     Děkujeme manželům Jebouskovým za zapůjčení fotografií i zmíněných novin.                                                          Oldřich Kladivo
                                                                                                                                              
Zpráva o stavu veřejného pořádku v roce 2006 v okrsku „D" Obvodního odd. Policie ČR Litomyšl. 

Pro výkon pořádkové služby v okrsku „D" byli v 
roce  2006 přiřazeni  z  řad  policistů  obvodního  oddělení čtyři policisté zařazení ve funkci policejní  inspektor a to: 
prap. Jiří Moták, prap. Martin ZezuIa, pprap. Pavel Kuře, pprap. Tomáš Rajman.
  V  rámci  služebního  teritoria  obvodního  oddělení 
Litomyšl  bylo  v  roce  2006  spácháno  celkem  405 
trestných činů (v r.  2005 to  bylo 395 tr.  č.),  přičemž 
bylo  objasněno  246  trestných  činů,  což  představuje 
60,74 % a přední místo v objasněnosti trestných  činů v 
rámci Pardubického a Královéhradeckého kraje.
  V samotném okrsku  „D" bylo  šetřeno 43 trestných 
činů (v r. 2005 to bylo 24 tr.  č.), 57 přestupků a dále 
byla  vypátrána  jedna  osoba  v  celostátním  pátrání. 
Z uvedeného  celkového  počtu  trestných  činů  se  jich 
podařilo  27  objasnit,  což  představuje  62,79% 
a 16 trestných  činů  zůstalo  doposud  neobjasněno,  kdy 
se  převážně  jednalo  o  krádeže  a  vloupání  do 
motorových vozidel a objektů.
Vybrané případy:
-  V obci  Osík  byl  hlídkou kontrolován  řidič  osobního 
motorového  vozidla,  přičemž  bylo  zjištěno,  že  není 
držitelem řidičského oprávnění. Dále bylo zjištěno, že 
řidič  na  přední  sedačce,  na  místě  spolujezdce, 
přepravuje  dítě  v  připevněné  autosedačce  přesto,  že 

vozidlo mělo v činnosti bezpečnostní systém (airbag). 
Tímto  se  řidič  dopustil  trestného  činu  řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění. 
-  Při  silniční  kontrole  v  obci  Dolní  újezd  byli  zjištěni 
pachatelé,  kteří  opakovaně  v  několika  případech 
odcizili  motorovou  naftu  ze  zaparkovaných  vozidel 
v Dolním Újezdě  a  v  obci  Budislav.  Dalším  šetřením 
bylo  zjištěno,  že  se  několikrát  vloupali  do  objektu 
pokladny Toulovcovy rozhledny v Budislavi.
-  Neznámý  pachatel  se  několikrát  za  použití 
nezjištěného  předmětu  vloupal  do  zaparkovaných 
osobních  vozidel  v  obci  Poříčí  a  dále  z  nich  odcizil 
volně odložené věci,  čímž způsobil  celkovou škodu ve 
výši 23.000,- Kč. 
-  V obci  Budislav  v  nočních  hodinách  pachatelé 
vandalové  poškodili  majetek  obce  a  majetek 
fyzických  osob.  Ve  spolupráci  s  občany  obce 
a předáním jejich  poznatků  policii,  byli  zjištěni  jako 
pachatelé mladistvé osoby.
     Zprávu vypracovali policisté zařazení v okrsku „D".

 trestné činy       objasněno přestupky
Osík 13 8 7
Jiříkov 0 0 0
Václavky 0 0 0
Dolní Újezd 13 9 18
Horní Újezd 0 0 0
Desná 3 1 3
Mladočov 2 2 2
Poříčí 5 1 4
Zrnětín 0 0 0
Budislav 7 6 23



           

     Postní  doba  také  připomíná,  že  lidský  život  je 
putování. Obraz života jako cesty je velmi starý a hojné 
používaný:  Říkáme,  že  někdo  je  teprve  na  začátku 
cesty, jiný naopak na konci, mluvíme o tom, že někdo 
si  jde  svou  cestou  a  tak  podobné.  Obraz  života  jako 
cesty  vyjadřuje  podstatnou  věc  -  totiž  že  odněkud 
někam  jdeme.  Nemotáme  se  v  kruhu  ani 
nepřešlapujeme  na  místě.  Naše  cesta  životem  mívá 
ovšem  také  všelijaká  rozcestí  a  my  se  musíme 
rozhodovat, kam dál.  Není hned jasné,  která ta  cesta 
bude ta pravá a která nás zavede na scestí.
     Také Ježíš kdysi dal svým posluchačům na výběr, a to 
cestu  širokou  a  cestu  úzkou.  Ta  široká  je  solidní, 
konvenční cesta plná jistot, kráčí tu většina, a jde za tím, 
co společnost uznává za správné (Přece by nešli  všichni 
špatně!?)  A pak  je  tu  ta  úzká,  krajně  nejistá  cesta  – 
a vlastně  jen  Ježíš  tvrdí,  že  tudy  se  opravdu  někam 
dojde.  A když Ježíš řekl pojď za mnou, následuj mě, pak 
závidíme  jeho  posluchačům,  jak  to  měli  jednoduché, 

prosté  šli  s  ním,  dělali,  co  on.  Nám to  dneska  dá  dost 
přemýšlení,  po které cestě  jít,  když  už jsme sešli  na tu 
širokou cestu zaběhlého životního stylu většiny,  kde  se 
mu spíš vzdalujeme...
    Jisté  je,  že  Ježíše  i  dnes  jen  těžko  potkáme 
v zástupech  spokojených  sebejistých  a  spravedlivých, 
kteří  si  lebedí,  jak  žijí  počestně  a  slušně.  Víme,  že 
Ježíšova cesta vedla za těmi, kdo v životě dost bloudí, 
kdo svou cestu neuvěřitelně zpackali.
    Čekali  bychom, že nám Ježíš k té cestě ještě něco 
poradí,  třeba  že  nás  vyzve  k  cestě  naplněné  dobrými 
skutky a poctivou prací, k životu plnému a smysluplnému.
    Ježíš  je  však  k  naší  představě  plného  života 
překvapivě  zdrženlivý.  Vlastně  nás  šokuje,  když 
plnost  nazve prázdnotou a prázdnotu plností. Podle něj 
ten,  kdo  se  příliš  soustředí  na  sebe,  na  svůj  vlastní 
život, aby ho naplnil chvályhodnými činy a úmysly,  ten 
může  být  zaskočen  prázdnotou.  Kdo  by  usiloval  svůj 
život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej.
     Kdo se příliš stará o sebe, tomu to podstatné uniká 
mezi  prsty.  Kdo  se  nebojí  ztrácet,  ten  paradoxně 
nachází.

  Pozvání na jarní toulání 
     Klub příznivců desenské přírody společně s obecním 
úřadem by Vás po loňském úspěšném putování po okolí 
rád opět pozval na další jarní výšlap.
     Jednalo by se o celodenní putování pro dospělé 
 a děti  a  termín putování  by byl pravděpodobně na 

 některou květnovou sobotu dle počasí. Cíl putování 
a  veškeré  podrobnosti  oznámíme  místním 
rozhlasem. Těšíme se,  že využijete opět  příležitost 

poznat blízké okolí a sejdeme se v hojném počtu jako 
v loňském roce.

Malá hasičská zprávička 
.

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31. březnu 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, Eva Kabrhelová, Stanislav Tomšíček a Oldřich Kladivo. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. 
Internetová verze Jiří Kopecký: www.desna.zde.cz

Přejeme vám příjemné 
prožití svátků 
velikonočních, klid a mír  
do všech srdcí a mnoho 
radosti do nastávajících 
jarních dnů

Tříkrálová sbírka 2007
Výtěžek  z farnosti  je  následující: 
Budislav 11 406,- Kč;  Cikov  5 324,-
Kč;    Desná  14 265,-  Kč;  Poříčí 
19 881,-Kč; dohromady 50 876,- Kč. 
Spolu  s celou  spádovou  oblastí 
k Charitě  Dolní 
Újezd sbírka vynesla 175 977,-Kč

    V lednu  jsme  s navštívili  krytý  bazén  v České 
Třebové, ale letošní nezájem o koupání z řad dětí  i 
dospělých předčil naše očekávání. A tak uvidíme zdali 
má cenu v této akci pokračovat. 
   Zahajujeme jarní sezonu hasičského sportu dětí 
a  rádi uvítáme všechny děti,  které mají chuť se 
něco  naučit,  protáhnout  si  tělo  a  prožít  spoustu 
zajímavých zážitků v kolektivu hasičů. Scházíme se 
každou středu v 16,00 hod. na hřišti.

Pomyslnou náruč růží věnujeme 
všem maminkám
 k nedalekému
květnovému
Svátku matek 
a přejeme mnoho
 zdraví,lásky
 a pokoje


