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Zapomínáme na poselství Vánoc
Opravdová  krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti
   V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, 
který Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme 
stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi 
shánějící ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit.
   Všude nás oslepuje třpyt a lesk, zvonění zvonků a cinkání pokladen v obchodech. 
Přestali jsme dbát na význam Vánoc – poselství míru mezi všemi muži a ženami, 
příslib radosti lidem dobré vůle.
   Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící 
z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím 
plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme. A 
právě  poselství  a  příslib  Vánoc  může  přinést  naději  malým 
a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.

    Jedním  z  největších  darů,  jež  můžeme  přinést  světu,  každému  muži,  ženě  či  dítěti,  které  potkáme  v  této  vánoční 
době, je "prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky".     

Proč lidi nelitují síly, 
aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí, 
ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme
i ty, které milujeme? 

    Darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho přežije. "Prokazujme laskavost a konejme nezištné 
krásné skutky." Rozdávejme lásku, porozumění, pomoc, věnujme čas druhým a takový dar se nikdy nerozbije, neodloží, neunosí 
a nepotřebuje záruční dobu  – ten zůstává v srdci. 

       

Pojďme všichni  již tradičně  připomenout si  pravé poselství Vánoc 
v předvečer  Štědrého  dne,  v neděli  23.  prosince  od  16  hodin  k 
jesličkám  u  hasičské  zbrojnice.  Na  nastávající  vánoční  čas  nás  
naladí  malým  vystoupením  předškolní  děti,  zpěváci  s kytarou  a 
dechový miniorchestr.

Vezměte  s sebou  lampičku,  budete  mít  možnost  odnést  si  do  svých 
domovů Betlémské světlo. Světlo pokoje z Betléma není kouzelné znamení, které by mohlo 
přičarovat  pokoj. Spíše nás jako znamení upomíná na naši povinnost zasadit se o něj. Stejně jako 
předáváme světlo z ruky do ruky, musíme nechat šířit pokoj a usmíření od člověka k člověku. Stejně 
jako starostlivě chráníme malé plamínky, musíme chránit pokoj. Betlémské světlo je také znamením 
naděje: Během několika dní se z jednoho plamene rozšířilo a září se svým poselstvím pro miliony lidí.

Proč člověk milá slova sotva svede? 
Vždyť jedna rána k druhé vede. 
Proč se nechováme, jak nám velí
jeden slogan známý? 
Veďme si tak, jak bychom chtěli, 
aby se jednalo s námi.



Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních dne 31. 10. 2007 a 11. 12. 2007 mimo jiné projednalo 
a schválilo:
-  zavedení  topení  do  obecního  bytu  v budově  obecního 
    úřadu č.p. 100
- cenu vody na rok 2008 ve výši 25,- Kč/m3

-  členský  příspěvek  Mikroregionu  Litomyšlsko-Desinka 
    na rok 2008 ve výši 15,- Kč/osoba
-  členský  příspěvek  Mikroregionu  Litomyšlsko  na  rok 
    2008 ve výši 20,- Kč/osoba
- přílohu č.  3 ke smlouvě č.  007/2005 – S na rok 2008 
   s Technickými službami Bystřice nad  Pernštejnem
-  obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Desná  č.  1/2007 
o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování, 
   sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
   komunálních odpadů
- koupi pozemků p.č. 211/3 – ostatní plocha o výměře 
   921 m2 a p.č. 211/7 – ostatní plocha o výměře 24 m2 dle 
   geometrického  plánu  č.  137  –  73/2007  zpracovaného 

   Geodetickou kanceláří Ing. Štusák, s.r.o., v katastrálním 
   území Desná u Litomyšle, od pana Jana Řeháka, bytem 
   Desná 128 za 22,- Kč/m2

- koupi pozemku p.č. 210/3 – ostatní plocha o výměře 
   106  m2  dle  geometrického  plánu  č.  37  –  73/2007 
    zpracovaného Geodetickou kanceláří Ing. Štusák, s.r.o., 
    v katastrálním  území  Desná  u  Litomyšle,  od  manželů 
    Josefa  a  Boženy  Bartošových,  bytem  Lánská  č.p.  77, 
    Litomyšl a od manželů Františka a Anny Bartošových, 
    bytem Trstěnice 154, 569 57 Trstěnice u Litomyšle za 
    30,- Kč/m2

 - rozpočtové provizorium na rok 2008
 - vlastní rozpočtové opatření č. 2/2007
 - plán inventurních prací pro rok 2007

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu na rok 2008 se zvyšuje na 475,- Kč/osoba/rok.
Upozorňujeme občany, že součástí tohoto čísla Deseňáčku je „Přiznání k místnímu poplatku 
za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadu“ na rok 2008, které je nutné vyplnit a vrátit obecnímu 
úřadu do 31. 1. 2008. Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. 2008.

    Nová autobusová zastávka na Hraničkách
     Obec  z důvodu  zvýšené  bezpečnosti  silničního 
provozu a svých občanů a majetkového spoluvlastnictví 
soukromé osoby na staré čekárně vybudovala nový záliv 
s nástupním  ostrůvkem  a  čekárnou.  Tato  stavba  byla 
zkolaudována  6.  12.  2007  a  veřejnosti  bude  sloužit  od 
17. 12. 2007.  Jen  pro  zajímavost  uvádíme,  že  stará 
čekárna byla postavena v akci „Z“ v roce 1962 nákladem 
7 720 + 158 Kč za odkoupení ½ stavební parcely č. 182 
o výměře    29 m2.  V této podobě sloužila  45 let.  Nová 
autobusová  zastávka  byla  zbudována  z rozpočtu   obce 
Desná a za přispění Pardubického kraje formou dotace ve 
výši  100 000,-  Kč.  Celkové  náklady  na  tuto  novou 
autobusovou  zastávku  činí  474 409,40  Kč,  z toho 
projektová dokumentace 4 000,- Kč, poplatek za stavební 
povolení  2500,-  Kč,  živičný  záliv,  chodník  z dlažby 
a betonová podesta 395 909,40 Kč, čekárna  72 000,- Kč. 
Na jaře bude okolí ještě doopraveno, osázeno a doplněno 
vývěsní  tabulí.  Myslíme  si,  že  na  Desné  zase  vznikl 
kousek pěkně upraveného prostranství, kterého si budeme 
všichni vážit a chránit před nepřejícným vandalismem.

    Úřední hodiny na matrice v Dolním Újezdě v prosinci 2007
     Posledním úředním dnem v roce 2007 je středa 19. 12. 2007. Od 20. 12. bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen. První 
úřední den v roce 2008 bude středa 2. 1. 2008. Upozorňujeme občany na nutnost dodržování úředních hodin tj. pondělí a středa 
od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. V ostatní dny nebudou vaše žádosti vyřizovány. V mimořádných případech pouze 
po telefonické domluvě. 



Upozornění
Obecní  úřad  žádá  majitele  a  řidiče  automobilů,  aby 

k parkování  svých  vozidel  využívali  stání  na  svých 
pozemcích (výjezdech a vjezdech k domům a garážím). Je 
téměř pravidlem, že vjezd ke garáži je volný a automobil 
parkuje  na  místní  komunikaci.  Za  této  situace  je  velmi 
obtížné zajistit zimní údržbu komunikací, nehledě k tomu, 
že svým způsobem parkování mohou způsobit problém pro 
sanitky  nebo  požární  vozidla.  V obci  vozidel  přibývá 

a každý  je  povinen  si  parkování  vyřešit  v rámci  svého 
soukromého pozemku nebo pozemku pronajatého od obce, 
ale  vždy  mimo  komunikaci.  Je  nepřístupné  parkovat 
kamiony  na  veřejných  cestách  a  zatarasit  obslužnou 
komunikaci! Pokud se tato situace bude opakovat, budeme 
nuceni  tyto  prohřešky  profesionálních  řidičů  řešit  za 
pomoci Policie ČR. Děkujeme za urychlené řešení.

Informace stavebního úřadu
Od 1.1.2007 vešel v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Platnost stavebních úřadů je paragrafem 13 stavebního zákona, kde je uvedeno, že obecním úřadem je též úřad, který tuto 

působnost vykonával ke dni 31.12. 2006. Znamená to tedy, že návrh Ministerstva pro místní rozvoj zrušit stavební úřady, které 
nemají ve své působnosti min. 3000 obyvatel, nebyl odsouhlasen. Všech 707 stavebních úřadů v republice zůstává v platnosti.

Stručný přehled ohlašování a povolování staveb:
Stavby do 25 m2 zastavěné plochy (mimo výjimky) nevyžadují povolení ani ohlášení, avšak podléhají tzv. územnímu 

souhlasu. Příslušný formulář je k dispozici na stavebním úřadu. Vyžaduje předepsané přílohy, mimo jiné i vyjádření všech 
zástupců  organizací  vlastnících  inženýrské  sítě,  odboru  životního  prostředí  apod.  Stavební  výkresy  nemusí  být  ověřeny 
autorizovanou osobou. Územní souhlas se vyžaduje i u staveb, které nemají základové zdivo (např. plechové garáže, skleníky 
apod.)  Stavební  úpravy  a  udržovací  práce,  kterými  se  mění  vzhled  objektu  a  nezasahují  do  nosných  konstrukcí  (mimo 
výjimky) může stavebník provádět nejen bez povolení a ohlášení, ale též bez územního souhlasu. Např. výměna oken stejných 
rozměrů a členění, výměna střešní krytiny stejného materiálu a barvy atd. Dále pak oplocení do výšky 1,8m, které nehraničí 
s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím. Stavbu rodinného domku nebo chaty do 150 m2 lze provést 
na ohlášení stavby nebo oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem. Největší změnou v novém stavebním zákoně 
je užívání staveb bez kolaudačního řízení. Stavebník., který stavbu dokončil, pouze oznámí stavebnímu úřadu datum jejího 
užívání. Stavební úřad však má možnost do 30 dnů po oznámení stavbu prohlédnout a v případě zjištění závad bránících 
trvalému užívání toto užívání pozastavit do doby odstranění zjištěných závad.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili: 
Lubomír Řehůřek           55 let 
František Kárský         55 let
Emílie Čermáková 70 let
Daniela Nádvorníková 80 let
Josef Flídr 82 let
Josef Fulík 82 let
Žofie Renzová 88 let

  Zastupitelstvo obce Desné děkuje 
všem občanům za spolupráci a přeje 
v pohodě prožité svátky vánoční a do 
Nového roku hodně zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů            
                                         

Narození:
Jakub 

    Všem srdečně blahopřejeme

PF 2008



Z mateřské školy
Sotva začal zavírat svoje vrátka podzim, už na ně klepe paní zima a s ní samozřejmě Vánoce. 
A co takhle před Vánocemi dělají děti ve školce?
Nejprve  jsme  v polovině  listopadu  oslavili  s dětmi, 

které  jsou  narozené  na  podzim,  jejich  narozeniny.  Už 
tradiční  je  narozeninový dort,  který  si  děti  vlastnoručně 
ozdobí – tento byl moc dobrý – pomerančový. U takovéto 
oslavy nesmí chybět ani krásně ozdobená slavnostní tabule 
a také přípitek v podobě ovocné šťávy.

A už je tu prosinec a s ním adventní doba. Symbolem 
adventu  je  adventní  věnec.  Zapálením první  svíčky  děti 
poznaly,  že  už  brzy  na  dveře  školky  zaklepe  Mikuláš. 
A tak  se  jednoho  dopoledne  opravdu  ozvalo  klepání 

a vešla  vzácná  návštěva  Mikuláš,  čert  a  anděl.  Děti  mu 
zazpívaly písničky a pověděly básničky a Mikuláš se pustil 
do čtení z Knihy hříchů, kterou pečlivě vede čert. Postupně 
se ale ukázalo, že všechny dětičky ze školky jsou hodné 
a tudíž mohou být obdarovány taškou plnou sladkostí.

Pomalu kráčíme do druhého adventního týdne a s ním 
zapalujeme druhou svíci na našem věnci. To pro školku to 
znamená,  že  se  bude  konat  vánoční  besídka.  Přijdou 
maminky,  tatínkové,  dědečkové  i  babičky  a  my  jim 
ukážeme, co jsme si pro ně připravili.     

Až zazvoní zvoneček, 
rozsvítí se zvoneček.
Dárky leží dokola,
maminka nás zavolá.
Pojďte děti honem sem,
dneska máme Štědrý den.

Rozsvítí se stromeček, pod ním na děti čeká  spousta dárků. 
Rozzáří  se  očka  dětí  i  jejich  rodičů,  rozbalujeme  dárky, 
ochutnáváme cukroví  a  už  se těšíme na ,,Ježíška“,  který na nás 
zanedlouho bude čekat také u nás doma.

Nastává krásný čas, čas radosti, očekávání a radostné nálady. 
Za  celý  kolektiv  mateřské  školy bych  Vám všem chtěla  popřát 
krásné Vánoce naplněné štěstím a radostnou pohodou. 
                                                                                    Anna Jílková 

   PODĚKOVÁNÍ
      Ke konci kalendářního roku 2007 opouští zdejší mateřskou školu její dlouholetá kuchařka paní Věra 
Sýkorová z Desné. Ráda bych ji touto cestou poděkovala za její obětavou práci. Ve školce pracuje přes 
30 let a za tu dobu vařila celé řádce dětí. Nejstarší budou brzy slavit čtyřicetiny a nejmladším jsou 
teprve tři roky. Přejeme tedy hlavně dlouhá léta ve zdraví strávená na zasloužilém odpočinku. 

kolektiv MŠ 

Předvánoční zamyšlení
Jak ten čas letí. Blíží se opět konec roku a uvažujeme, 

co jsme za uplynulý rok stihli  a  o  co se budeme muset 
snažit až v roce následujícím.

V letošním  roce  si  mnoho  času  a  úsilí  vyžádala 
příprava IV. sjezdu desenských rodáků a příprava oslav 70. 
výročí  založení  Sboru  dobrovolných  hasičů  v Desné. 
Oslavy  nakonec  proběhly  dle  plánu  30.  června  2007 
úspěšně. Alespoň se tak vyjadřovala řada účastníků, kteří 
k nám přijeli, někteří i z daleka. Při dopoledním programu 
se konala mše sv.,  kterou sloužil  náš rodák P. Stanislav 
Tomšíček.  Ve své promluvě velice krásně vyjádřil  vztah 
k rodné  vesnici.  Vesnici  kam  se  každý  rád  vrací  nejen 
myšlenkami.  Kde najde pochopení a přátelské přijetí  jak 
rodiny,  tak  i  sousedů  a  ostatních  spoluobčanů.  I  tato 
skutečnost  někam  patřit,  mít  možnost  se  někam  vracet, 
nám dává určitou jistotu a naději. Sjezdy rodáků jsou toho 
součástí. 

I  odpolední  program  oslav  se  vydařil  ke  vší 
spokojenosti.  Velice  pěkné  prostředí  kolem  parketu 
v areálu pohostinství „Pod hájem“, krásné vystoupení dětí 
mateřské  školky,  vystoupení  starostky  obce  i  starosty 
SDH,  ale  i  kronikáře  a  hostů  vytvořilo  příjemnou 
atmosféru  tohoto  setkání.  Vystoupení  mladých  místních 
hudebníků  i  kapela  „Šeucovanka“  ze  Skutče  nám 

zpříjemnila toto setkání. Nelze zapomenout ani na delegaci 
z Desné – města v Jizerských Horách, v čele se starostou 
města i zástupci tamějšího sboru dobrovolných hasičů. Na 
přilehlé  louce  ukázka  staré  i  nové  hasičské  techniky 
i ukázka případného použití u požáru. Rovněž předvedení 
požárního  útoku  soutěžních  družstev  mladých  hasičů. 
K předvedení  útoku  přijelo  i  naše  „Áčko“,  které  bylo 
odjeto  na  soutěži  v Bohuňově  a  předvedli  ostrý  útok 
s upravenou  soutěžní  stříkačkou  PS  –  12.  Velice 
zajímavou  atrakcí  pro  děti  byla  pěnová  koupel  na  této 
louce.  Také  výstava  historických  fotografií  na  sále 
pohostinství  se  setkala  s úspěchem.  Celkem na  panelech 
bylo  instalováno  asi  450  fotografií.  Bylo  zajímavé 
a potěšitelné  sledovat  zájem  jak  pamětníků,  kteří  se  na 
některých  snímcích  našli,  tak  i  neobvyklý  zájem místní 
mládeže.

Oslavy i sjezd rodáků lze hodnotit jako zdařilé. Jistě si 
organizační  výbor  i  všichni  spoluobčané,  kteří  se  na 
přípravách  jakýmkoliv  způsobem  podíleli,  zaslouží 
poděkování.

Letošního  roku  se  uskutečnil  v pořadí  již  třetí  pěší 
pochod  zájemců  za  poznáváním  nejbližšího  okolí  naší 
vesnice. V loňském roce to byl pochod k pramenům řeky 
Desné,  k soutoku  řek  Desné  a  Desinky  v  lese  pod 



Kozmínem  na  Kamenných  Sedlištích,  k místům  zaniklé 
parní pily přímo v lese, která zde byla postavena z důvodu 
velkého  polomu  v roce  1930  a  k nově  zbudovanému 
rybníku  v krásném  lesním  prostředí.  Účast  velice  pěkná 
jak  mladých,  tak  i  dříve  narozených.  Druhý  výšlap  se 
uskutečnil  k zaniklé  sklárně  na  Posekanci,  k bývalému 
letnímu sídlu majitelů rozsáhlých lesů rodiny Nádherných, 
zastavení na mostě nad řekou Desinkou a zhlédnutí dalších 
zajímavostí. Letošního roku se plánoval pochod k ústí řeky 
Desné a soutoku s řekou Loučnou u obce Tržek. Termín 
začátkem května musel být zrušen z důvodu nepříznivého 
počasí. Na tuto trasu jsme se vydali až začátkem července. 
I tomuto dní předcházel déšť, což mnohé odradilo. Při této 
vycházce  jsme navštívili  Nedošínský  háj  a  seznámili  se 
s jeho historií.  Pokračujeme kolem důmyslně vyřešených 
stavidel na řece Desné i Loučné k regulaci průtoku vody 
na vodní  elektrárnu,  která  je  dosud v provozu ve mlýně 
v Lukách.  Rovněž nám majitel mlýna umožnil prohlídku 
mlýnice  s patřičným  odborným  výkladem.  Následně  nás 
doprovodil  do  míst  soutoku řek,  kde  většina  z nás  byla 

poprvé.  Již  dnes  se  přemýšlí,  kam  se  vydat  v roce 
následujícím. Za každou radu budeme vděčni.

Krásné a pohodové  prožití svátků vánočních, zdraví 
a spokojenost  v roce  příštím  všem  čtenářům  novin 
„Deseňáček“ i všem spoluobčanům. 
                                                                   Oldřich Kladivo 

Tříkrálová sbírka 
V závěru letošního roku bychom vás chtěli opět informovat o využití finančního 

obnosu  vybraného  v rámci  Tříkrálové  sbírky  roku  2007.  Z celkově  vybrané  částky 
175 977,-  Kč  měla  naše  Farní  charita  k dispozici  116  200,-  Kč.  Z větší  části  byly 
finanční prostředky využity k nákupu nových zdravotních pomůcek - antidekubitních 
matrací  s kompresorem,  elektrických  polohovacích  postelí,  mechanického  vozíku, 
klozetových  židlí  a  chodítek.  K nákupu  nás  vedl  zvýšený  zájem  o  zapůjčované 
pomůcky,  které  byly  nakupovány  podle  potřeby  a  přání  zájemců.  Zvýšený  zájem 
o pomůcky spatřujeme v tom, že hodně lidí  je dnes propouštěno z nemocničního do 
domácího ošetřování,  kvůli  přeplněné kapacitě  lůžek LDN a navíc omezené úhradě 
péče  pojišťovnou.  Pomůcky  je  možné  si  zapůjčit  ve  všední  dny  v kanceláři  Farní 
charity Dolní Újezd se sídlem na DPS. Bližší informace na telefonu 731 598 854.

Dále  menší  částí  byly  hrazeny  některé  provozní  náklady  spojené  s provozem 
pečovatelské  a  ošetřovatelské  služby např.  pojištění  služby a automobilů,  zdravotní 
materiál.

Rádi  bychom vás  také  informovali  o  termínu  příští  Tříkrálové  sbírky,  která  se  uskuteční  v sobotu  5.  1.  2008 
v Dolním Újezdě a okolních obcích. Chtěli bychom opět poprosit děti, mládež a vedoucí skupinek o pomoc při jejím 
organizování. Prosíme také rodiče, aby své děti povzbudili a vyslali je do sbírkových skupinek, protože bez jejich účasti 
by bylo obtížné tuto potřebnou sbírku uskutečnit.

Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoli podporu a přejeme vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví a Božího požehnání.                                                   pracovníci Farní charity v Dolním Újezdě

Stopy v písku
Jedné noci jsem měl zvláštní sen. Šel jsem s Bohem, svým Pánem po písčitém pobřeží. Na temném 

nebi se promítal  film mého života. Provázely jej dvoje stopy v písku. Udivilo mě, že v těch nejtěžších 
a nejsmutnějších období mého života se objevovaly jen jedny stopy v písku. V rozpacích jsem se zeptal: 
„Pane, Ty jsi mi slíbil, že vždy půjdeme spolu. A teď vidím, že v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. 
Proč jsi nebyl se mnou, když jsem Tě nejvíc potřeboval?“ Na to mi Bůh odpověděl: „Právě tam, kde vidíš 
v písku jen jediné šlépěje, tam jsem tě nesl ve své náruči:“

Přejeme Vám i Vašim rodinám, aby jste v novém roce nikdy nepocítili samotu jak 
lidskou, tak v duši, aby Vás životem provázela láska, radost a pokoj v srdci.  
                                                                                                       přeje redakce Deseňáčku



    Neobvyklé schopnosti
     V Deseňáčku občas otiskujeme články o různých výrazných 
osobách, které v naší blízkosti žili a žijí. Víme ještě o několika 
dalších neobyčejných  lidech,  o kterých  literární  zdroje teprve 
hledáme.  A přesto je zde v našem okolí  mnoho dalších,  kteří 
nebudou  mít  „svůj“  článek,  žili  vcelku  poklidný  život,  ale 
některé jejich přirozené schopnosti nebo životní zkušenosti také 
stojí za vzpomínku.
    Je to již přes čtyřicet  let, co zemřel  Jan Šplíchal  z čp.  14 
(Nádvorníkovi),  obecně  přezdívaný  Honza  Králu.  Narodil  se 
v chalupě,  která  kdysi  stála  na  úvoze  vedoucí  od  zbrojnice 
k Cikovu. Dnes místo po této chalupě připomíná jen prohlubeň 
po pravé straně cesty pod Lipavskou zahrádkou. Byl to člověk 
menšího  vzrůstu,  řekli  bychom  méněcenný  nebo  mentálně 
retardovaný. Mluvil nezřetelně a huhňavě, náročnější věci snad 
ani  neuměl  vyslovit.  Na  druhou  stranu  to  byl  člověk 
nepřehlédnutelný. I jeho chůze byla zcela zvláštní. Stále jakoby 
spěchal, šel nahnutý dopředu, ale ne ohnutý a šel čí spíše běžel 
ve stálém kolébavém poklusu. Jeho oblíbenou prací bylo sekání 
drobnějších větví do vzorně upravených otýpek a sekání polínek 
ze špalíků. Tuto práci dělal s velkou rutinou a dobře mu šla od 
ruky.  Také si ji  hlídal snad ve většině domů ve vsi a jakmile 
někde uviděl hromadu klestí z prořezaných stromů nebo špalků, 
už  si  zamlouval  rozsekání.  Jinak  byl  schopen  dělat  jen 
jednodušší práce. 
     Další jeho specialitou byla výrazná chuť k jedení ovoce. 
Snědl  ho velké množství  a bylo  na něm přímo vidět,  s jakou 
zaujatostí  jej  vyhledával.  Jablka,  třešně,  hrušky  cokoliv.  Měl 
velice  rád  menší  domácí  zvířata,  drůbež,  kočky  a podobně. 
Jednou mě přísně pokáral, když jsem jen opatrně nohou odhrnul 
slepici, která se pletla pod nohama. „Do slepic se nekope, musíš 
ji odnýst.“
     Takovýchto postižených lidí bývalo po vsích mnohem víc, 
než  dnes.  Jenže  Honza  Králu  měl  jednu  zcela  originální 
schopnost,  kterou  jsme  nijak  nedokázali  pochopit  ani  se  ji 
naučit.  Velice jej  bavilo  číst  staré  kalendáře.  Ty četl  po celé 
zimy  a  jinou  literaturu  snad  ani  nečetl,  nevím.  Jakékoliv 
kalendáře  (na  čtení,  ne  jednoduché  stolní)  si  stále  někde 
vypůjčoval. Snad zde byl zdroj jeho umění. Četl je pomalu, jen 
tak potichu očima od první stránky až do poslední bez ohledu, 
co v kterém článku je. Stejně zaujatě sledoval kalendárium jako 
články zábavné, jako životopisy,  jako recepty.  To bylo jedno. 
On nesnášel neuspořádané listování v knihách a zlobil se, když 
někoho viděl, že v knížce přemítá sem tam. On znal nazpaměť a 
zcela bezchybně určoval kalendář nejméně od začátku minulého 
století, to znamená nejméně 60 let nazpět a pravděpodobně znal 
i kalendáře mnohem starší. Ale to nebylo možno si ověřit i když 
jemu  to  zjevně  žádné  problémy  nedělalo.  Stačilo  říct  třeba 
datum vašeho  narození  nebo  jakékoliv  datum a  on  po  malé 
chvilce přemýšlení  řekl, který den v týdnu to bylo.  Stejně tak 

znal přesně veškeré jmeniny po celý rok, což znamená, že na 
libovolné datum v libovolném roce řekl, kdo měl tehdy svátek. 
Nevím, zdali dokázal odlišit církevní a občanský kalendář, co se 
týče jmen. Četl však kalendáře staré i nové. Mnoho lidí se jej 
snažilo  chytit  při  chybném  určení  dne,  ale  nepodařilo  se  to. 
Kontrolovali jsme jeho odpovědi podle kalendářů, případně si 
lidé pamatovali svoje výročí, vždy jeho odpověď byla přesná. 
Když  se  někdo  zeptal,  jak  to  určuje,  ať  to  vysvětlí,  jen 
s pousmáním řekl: „Nauč se to sám.“
    Buď měl vše skutečně naučené po řadě, což je pro statisíce 
pevně  umístěných  údajů  v tak  dlouhém  období 
nepochopitelné nebo to uměl nějak vypočítávat,  což je zase 
nepravděpodobné,  protože  přestupné  roky  v celém  řádu 
mnoha desítek roků dělají takový guláš, že se prakticky zase 
nedá v malé chvíli mnoho vypočítat a nevím, zdali on vůbec 
uměl manipulovat s náročnějšími čísly. On však toto určování 
datumů zvládl bravurně. Jak?
    Podobnou pamětí snad disponoval i Jaroslav Kopecký z čp. 
3, starším občanům známý mysliveček. Jeho výpovědi však 
nebylo  možné  nijak  ověřit.  On  si  velmi  dobře  pamatoval 
různé souvislosti, které v životě prožil. Uvedu příklad. Přišla 
třeba řeč na nějakou událost  k určitému datu. On se dal  do 
řeči a přitom podrobně vyprávěl, co se stalo, jaké bylo přitom 
právě  počasí  a  mnoho  drobností,  které  se  okolo  právě 
odehrály.  Jakoby se mu každá chvíle otiskla i s okolím jako 
obraz  do  paměti  a  on  je  po  mnoha  letech  znova  četl  a 
vyprávěl. Jako kluk jsem se s ním často vozil na traktoru při 
polních pracích a tak jsem od něho slyšel i spoustu různých 
příběhů do detailů popisovaných.
     Další příběh se týká neobvyklé zdatnosti pana Víta Drábka 
z Horního Újezda,  jak  to  vyprávěl  jeho bratr  Josef.  Rodina 
Drábková  žila  v hostinci  (dnes  dům vlastní  pan  Tichý,  ale 
nostalgicky  se  tam  stále  říká  „Drábkova  hospoda“)  a  Vít, 
mladík v plné síle, se vsadil, že na trakař naloží tři žoky obilí 
(dohromady vážily asi kolem dvou metráků) a bez zastavení a 
odpočinutí  vše  vyveze  po  úvozu  až  na  silnici  na  Desnou. 
K tomu je  potřeba  připomenout,  že  úvozy nebyly  hladké  a 
vyasfaltované  jako dnes,  naopak  byly  vyštětovány hrubými 
kameny, takže jejich povrch byl dost nerovný, vyplavený od 
vody. Po tomto kamenitém úvoze on, notně propocený, vydřel 
trakař skutečně až nahoru. Proč a s kým k sázce došlo, to už 
Josef  Drábek  nepamatoval,  ale  tento  husarský  kousek  jeho 
bratr skutečně dokázal. 
     Vážení čtenáři podobných příběhů se v obci i jinde stalo 
určitě víc a stály by za zapsání. Přidejte je k dobru, k poučení 
i  k pobavení  nás  všech.  Rád  vaše  příběhy  a vzpomínky na 
zajímavosti  kolem  sepíšu,  aby  se  alespoň  něco  zachovalo 
z pokladu  příběhů  humorných  i  vážných.              . 
Stanislav Tomšíček

 Výroční valná hromada hasičů
     Výroční valná hromada hasičů konaná 7. prosince se nesla ve slavnostním duchu, protože byla 
pokračováním (nejprve při letošním setkání rodáků) oslav 70 let založení hasičského sboru v Desné. 
V hojném počtu se sešli na sále hostince Pod hájem mladší i starší členové, aby nejprve shlédli malé 
divadelní představení nejmladší hasičské generace, kteří zahráli hru z Erbenovy sbírky Kytice Zlatý 
kolovrat. Dále následoval projev starosty k činnosti během roku doplněny zajímavostmi z historie 
založení našeho sboru. Činnost mládeže a soutěžních družstev zhodnotili Anna Šimková a Dušan 

Flídr. K slavnostnímu rázu patřilo mnoho předaných ocenění za věrnost,  čestných uznání, z nich největší ocenění řád sv. 
Floriána  dostal  za vynikající  práci  p.  Ladislav  Dvořák.  Vystoupení  hostů,  mezi něž  patřil  p  Dvořák z Trpína za okresní 
sdružení hasičů, p. Havel za okrsek Dolní Újezd a starostka obce p. Hana Flídrová, bylo zakončením oficiální části výroční 
valné hromady. Občerstvení, přátelské posezení a dobrá nálada při hudbě a tanci, kterou obstarala skupina Bekras, byly již 
úplnou tečkou za letošními oslavami.                                        Anna Šimková



Na  letošní  rok  připadá   70.  výročí  založení  Sboru 
dobrovolných  hasičů  v Desné,  ale  zároveň  dlouhou, 
bezmála padesátiletou tradici, má i činnost mladých hasičů. 
V roce  1958  vznikl  první  kroužek  Mladých  hasičů  při 
místní  škole  pod vedením ředitele  Václava  Vostrčila.  Po 
jeho přeložení došlo k částečnému utlumení práce kroužku, 
ale  od  roku  1974,  kdy  se  stal  vedoucím  p.  Stanislav 
Tomíček, tato činnost pokračuje více či méně úspěšně až do 
dnešní  doby.   I  v letošním  roce  se  družstvo  mladých, 
starších  a dorostenců  zúčastnilo  tradiční  Hry  Plamen. 
Hostitelem jarního kola stala obec Městečko Trnávka. Po 
dvoudenním zápolení v požárním a CTIF útoku, štafety na 
60m,  štafety  CTIF  a  běhu  požárních  dvojic  se  mladší 
družstvo umístilo na 6. místě a starší žáci na místě sedmém. 
Dorost  vybojoval  stříbrnou  medaili.Podzimní  část  Hry 
Plamen je  zaměřena   na  branný závod v přírodě,  kde  se 
pětičlenné  hlídky  utkají  ve  znalostech  zdravovědy, 
topografických značek, technických hasičských prostředků 
a šikovnosti v určování azimutu, střelby ze vzduchovky a 
vázání  uzlů.  Výsledky  podzimního  kola  jsou  součástí 
hodnocení  při  jarním  kole  v následujícím  roce.  Krásné 
prostředí  turistické základny na Baldě u Pomezí přivítalo 
letos téměř 70 hlídek žáků a 16 hlídek dorostu. Počasí bylo 
chladné  a  od  bojovnosti  nás  neodradil  ani  první  letošní 
sníh.  Naše  dvě  hlídky  staršího  družstva  se  umístily  na 
pěkném 7 místě a horším 26. místě. Mladší družstvo mělo 
pouze  postavenou  jednu  hlídku  (pro  nedostatek  dětí)  a 
získalo  11.  příčku  v konkurenci  cca  30  zúčastněných. 
Radost z krásného třetího místa měli naši dorostenci, kdy je 
předběhli pouze borci z Poličky a Jevíčka. A tak mají  do 
jarního  kola  pěkné  postupové  umístění  a  snad  i  chuť 
bojovat co nejlépe a příčku konečného hodnocení posunout 

ještě  výše.  Práce  s  dětmi  je  také  doprovázena  mnoha 
starostmi.
Do jarního kola bychom potřebovali posílit řady mladších 
dětí,  ale  zrovna  tak  je  tu  problém s vedoucími  družstev. 
Další důležitou věcí je docházka dětí na schůzky a myslím 
si,  že pokulhává i  docházka  vedoucích,  kterých  je  málo. 
Dá-li  se  dohromady  obojí,  vyplyne  z toho  vlastně  pro 
všechny pěkný chaos . Děti neví , kdy je hasič, pokud se 
nějaký den domluví, nevědí to třeba všichni a tak někteří 
přijdou někteří  ne.  Hasič je  kolektivní  sport  a když  není 
sestava  kompletní,  těžko  se  něco  nacvičuje.  Měla  by 
fungovat zodpovědnost vůčí ostatním v družstvu a k tomu 
je třeba děti vést. Kroužek hasičů stojí rodiče ročně 80,-Kč, 
což  je oproti  jiným zájmovým činnostem relativně  málo. 
Z vlastní zkušenosti znám, že tam, kde zaplatíme více, si už 
i lépe  zkontrolujeme  docházku  našich  ratolestí  do 
příslušného kroužku. Od tohoto všeho se pak odvíjí  chuť 
jak  na  straně  vedoucích  tak dětí  společně  něco  vytvářet, 
učit se, nabýt spoustu nových zážitků a dovedností. Je tedy 
třeba posílit  řady vedoucích a to i  proto, že my služebně 
starší  už  prostě  „odpadáme“.  V dnešní  době  pracovní 
vytíženosti  je  těžké  najít  potřebný  čas,  ale  hlavně  chuť 
věnovat  ho  této  činnosti  s  dětmi  a  to  vše  skloubit  se 
zaměstnáním, směnováním v práci, rodinou apod. Zastavila 
bych se i u toho, jak je složité vymyslet i nějakou zábavu, 
výlet….Všichni hodně cestujeme vlastními auty, pro děti je 
vše málo atraktivní a počítač a televize, hit dnešní doby, je 
silná konkurence.
Stojí také za připomenutí, že současná družstva dospěláků 
(mužů i žen), která dosahují krásných výsledků již několik 
let v celorepublikové úrovni, byli svého času malí hasiči.
Uvítáme tedy rádi  malé  zájemce a  každého,  kdo by měl 
chuť  zapojit  se  do  výchovy  především  nejmenších 
hasičských  dětí  anebo  být  alespoň  nápomocen,  jak  z řad 
dospělých tak mládeže. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří věnují  svůj čas výchově 
hasičských  dětí  a  mládeže,  a  v neposlední  řadě  se  patří 
poděkovat  Vám, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli k 
této činnosti,  ať  je  to  dopravou  na  soutěže,  pomoci  při 
organizování  různých  akcí  a  výletů,  sponzorského  daru 
formou dresů, výrobou překážek na hřiště, opravou mašiny, 
technického materiálů,  úklidu hřiště,  darů do tomboly na 
dětský karneval a to jsem na mnoho věcí určitě zapomněla. 
I když se to mnohdy zdají maličkosti, jsou pro nás velmi 
důležité.  

Anna Šimková

Dětská soutěž  
Pro dlouhé chvíle vánočních prázdnin jsme připravili malou doplňovačku pro předškoláky a školáky
Součástí tohoto Deseňáčku je dětská příloha , kde na jedné straně jsou dva obrázky, na kterých je třeba 
najít  osm rozdílů.   Nejprve na horním obrázku zakroužkujte výraznou tužkou  osm rozdílů  a spodní 
obrázek  podle své fantazie vymalujte. Na straně druhé jsou také dva obrázky, kde je třeba spočítat, kolik 
čepiček je na obrázku - číslo čitelně napište vedle otazníku a na druhém obrázku je matematický příklad, 
kdy začnete  počítat  od startu  a  pokračujete  podle šipek  a  výsledek  napíšete  do  kroužku s otazníkem. 

Předškolní děti doplní to co dovedou a pro školáky jistě nebude problém zvládnout obě stránky. V rodině, kde je více dětí, 
Vám rodiče jistě rádi list okopírují nebo bude k dispozici na obecním úřadě a ve školce. Vyplněný list čitelně podepište a 
napište věk a odevzdejte do 20. ledna ve školce nebo na obecním úřadě. Těšíme se na spoustu doplněných obrázků a hojnou 
účast  na  dětském karnevale  28.ledna na Podháji, kde bude  pro vás  připraveno  odpoledne  plné her  a  zároveň  proběhne 
vyhodnocení soutěže s odměnami pro všechny zúčastněné děti. 
Krásné prožití vánočních prázdnin a mnoho radosti pod stromečkem     přeje redakce Deseňáčku

Hasičské bilancování na konec roku činnosti mladých hasičů



Vánoční pozvánky
Přehled bohoslužeb  
24.12.2007  Štědrý den - v kostele Boží lásky v Budislavi    1600hod
                                       - v kostele sv. Bartoloměje v Mladočově   půlnoční mše svatá 2400

                                       - v kostele sv. Martina v Dolním Újezdě   2200hod

pondělí 31.12.2007, 1800 h Litomyšl
Silvestrovský ohňostroj s novoročním přípitkem 
Litomyšl na náměstí

neděle 23.12.2007, 9-12 a 13-16 h
Svíčky a vánoční ozdoby z včelího vosku
Adventní neděle v muzeu Litomyšl.    

pondělí 24.12.2007, 1330 h
Štědrodenní koledování před budovou muzea Litomyšl
Přijďte si zazpívat koledy se skupinou TRIO 

v úterý 25.12.2007 1400 h Kostel sv. Martina 
Dolní Újezd s živý Betlém

Plesové pozvánky

úterý 1.1 2008 1330 h Kostel sv. Martina
Novoroční koncert  vystoupí  MgA Zdeněk Kapl sólista 
opery Slezského divadla v Opavě

pátek 28.12.2007, 2000 hod v Lidovém domě
Předsilvestrovská zábava, zlaté hity 60. - 90. let  
Předtančení, večeře v ceně vstupenky ! Vstupné: 140,-
 

neděle 30.12.2007, 1400 - 1800 h v Lidovém domě
Silvestrovské  odpolední čaje pro dříve narozené
K tanci a poslechu hraje  Malý taneční orchestr z České 
Třebové. 

úterý 25.12 2007  1700 h Proseč kostel sv. Mikuláše
Naživo  vánoční prozpěvování s Nahodilým seskupením

    

SDH Desná Vás srdečně zve na hasičský ples,
        který se koná v sobotu 26. ledna 2008

        v hostinci Pod hájem,
            k tanci a poslechu hraje Vepřo-knedlo-zelo,

začátek ve 2000hodin
         v neděli 27. ledna 2008 dětský karneval

                zveme rodiče s dětmi od 14. hodin
                   pro děti je připraveno odpoledne plné her

                                                     na vaši účast se těší pořadatelé

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 31. prosinci 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.desna.zde.cz

Farnost Dolní Újezd a KDU- ČSL Dolní a Horní Újezd 

pořádají Tříkrálový farní ples

 v sobotu 5. ledna 2008

v sokolovně v Dolním Újezdě k tanci a poslechu hraje hudební 
skupina Combo,  chutná teplá kuchyně zajištěna, vstupné 60,-Kč 

začátek ve 20.00 hod



Historie Desné – 1

Přátelé, desenští rodáci

Dostalo  se  mi  příjemné  příležitosti  pohovořit  zde  o  naší 
vesničce,  o  tom,  co  se  zde  kdysi  stalo,  jak  se  žilo.  Ale 
dříve,  než  se  ponoříme  do  minulosti  chtěl  bych 
připomenout něco současného. A sice, že naše vesnice žije. 
Že se sem nemusíte vracet jen jednou za pět let na sjezd, 
ale že se „domů“ můžete vracet třeba každý den a prožívat 
s námi současné dění. Mám na mysli  především Internet, 
kde  na  adrese   www.desna.zde.cz (máte-li  čím  a  na  co 
napsat,  tak  si  ji  napište)  se  vám  otevře  něco  velice 
příjemného, budete u počítače virtuálně doma na Desné. Na 
obrázcích si můžete prohlédnout několik domků a několik 
dalších momentek ze vsi a co chci především zdůraznit, je 
zde  kompletní  sestava  našeho  obecního  zpravodaje  pod 
jménem  Deseňáček.  Do  třináctého  čísla  je  v černobílém 
provedení  a  dále  už  velice  příjemný  barevný.  V těchto 
novinách je, troufám si říct, skutečně celistvý přehled dění 
a života obce, jak věci úřední, tak i sportovní, tak i ty pro 
potěchu duše. Tam budete „v obraze“.
Dále  bylo  v poslední  době  zpracováno  několik 
rozsáhlejších  monotématických  prací,  mimo  vám  jisté 
známé knihy o Desné  z roku 1993.  Právě jste  dostali  do 
rukou  brožuru  vydanou  k příležitosti  70  let  hasičského 
sboru, kterou zpracoval Oldřich Kladivo. Olda ale vytvořil 
dílo  mnohem  větší  se  zaměřením  na  obrazovou 
dokumentaci. Předloni také sestavil další obsáhlejší a velmi 
zajímavou brožuru, která je vytisknuta sice jen v prvopise 
jako příloha k obecní kronice, a je nazvaná Vesnice včera a 
dnes.  Je zde podrobně popsán způsob života,  pracovních 
podmínek  a  zvyklostí  v minulých  sedmdesáti  letech 
s obrazovým doprovodem. 
Já jsem zpracoval celou historii desenské školy a opět Olda 
k tomu zhotovil obrazovou přílohu.
Studentka  Kamila  Šimková  jako  svoji  maturitní  práci 
pečlivě  zpracovala  životopis  a  dílo  desenského  občana, 
akademického  malíře  Františka  Ropka.  Takže  vážení 
přátelé vidíte, že naše vesnice skutečně svou historii žije a 
pokud někdo by měl zájem se s těmito pracemi seznámit, je 
to  možné.  Proto  byly  napsány,  aby  byly  veřejnosti 
dostupné. 
Ze starších prací je na obci k dispozici kopie Pamětní knihy 
obce a Monografie Desné od učitele Pohorského. 
Když se řeč stočí k historii obce, obvykle se mluví o tom, 
kdy byla  první zmínka v psaných  análech a něco dalšího 
z nejstarších  zpráv.  Ale  život  je  tak  pestrý,  že  můžeme 
zavadit o cokoliv a vždy najdeme něco zajímavého. 
Tak  například  jak  vlastně  byla  Desná  kdy  velká?  První 
použitelný soupis osob byl v robotních seznamech. Ale zde 
je uvedený jen seznam pracovníků nebo přesněji majitelů 
gruntů,  na kterých  byla uvalena povinnost  roboty a to je 
ještě komplikováno tím, že Desná a Mladočov byla jedna 
vesnice má všechny zápisy nerozdělené, takže se nepozná, 
kdo odkud byl. 

Další  odrazový  bod  je  rok  1810,  kdy  se  domy 
přečíslovávaly podle určitého řádu a tak vznikla souvislá 
řada  domů  od  jedničky  až  do  čísla  popisného  73.  To 
znamená že to byly obydlené domy k tomuto datu. Čp. 74 
až 99 jsou již po původní vsi (bez Hraniček) roztroušená, 
takže buď byly stavěny později, po roce 1810 nebo byly 
později obydleny a pak dostaly i číslo. 
Další již podrobnější seznam osob je z roku 1864 a je zde 
pro  naší  obec  uvedeno  539  osob  v  98  domech,  což 
znamená, že průměrně bydlelo v každém domě 5,5 lidí. 
V roce 1654 je na Desné zapsáno 30 obydlených domů, za 
125 let v roce 1780 už 60 domů, za dalších 60 let r. 1840 – 
80 domů, za dalších 50 let r. 1890 – 100 domů. No a za 
dalších 60 let r. 1950 zde bylo 109 popisných čísel, ne už 
obydlených  domů, protože mnohé domy byly zchátralé  a 
mezi léty 1940 až 1970 jich bylo přes dvacet zbouráno. 
V roce 1960 při reorganizaci okresů a celé zprávy se toto 
dotklo i Desné. Hraničky byly oddělené od Horního Újezda 
a připojeny k Desné. Tak dostala obec dnešní sympatickou 
podobu.  Od  tohoto  roku  1960  bylo  postaveno  mnoho 
dalších  krásných  domů,  takže  dnes  už  zde  máme  145 
popisných čísel a 328 obyvatel, takže dnes v domech žije 
průměrně jen 2,2 lidi. 
Přátelé, když si vybavíte naší vesničku pokud možno hodně 
daleko dozadu a vedle toho tuto dnešní,  jistě mi dáte za 
pravdu,  změnilo  se  skoro  všechno.  Já  si  pamatují  její 
vzhled  asi  před  čtyřiceti  lety,  mnozí  si  ji  vybavíte,  jak 
vypadala třeba před šedesáti i více lety a teď porovnejte jak 
vypadala  třeba  silnice,  jak  vypadaly  domy,  kolik  bylo 
tenkrát starých dřevěných a omšelých chalup, jak vypadaly 
všechny ty zdi a ploty kolem silnice, jak vypadaly úvozy po 
stráni, jak se změnila náves z pangetu na chodník a po celé 
délce na jednolitý udržovaný parčík. Já si pamatuju, když 
ve vsi  bylo asi  jedno osobní auto a dnes není  barák bez 
auta. Když se říkalo, jak u Nádvorníků koupili televizi a tak 
bychom si mohli ještě dlouho vypravovat. 
Neříkám, že to dříve bylo špatné, bylo to jiné, hodně jiné. 
Dnešní  vesnice  by se dala nazvat  spíše vilovou čtvrti  se 
záplavou  květů  na  oknech  i  v zahrádkách,  než  dřívější 
zemědělskou vesnicí. Je to tak, z usedlostí zmizel dobytek, 
místo sušení sena se sekačkami udržuje anglický trávník, 
všechno kolem domků je uhlazené a opečovávané. 
Přátelé, s nostalgií nad minulostí i radostným pohledem do 
let  příštích  vám  přejí  příjemné  posezení  a  radostné 
setkávání se svými známými.

Pokračování na druhé straně

   

     Příloha – projev Stanislava Tomšíčka 
                      na setkání rodáků 30. června 2007 
  



Historie školy – 2

Přátelé v tomto vstupu se chci zmínit o 
stavbě školy.
Školství  za  Rakouska-Uherska  bylo 
docela  jiné,  než  si  dnes  představíme. 
Školní  docházka  byla  povinná  od  r. 
1866  a  školám  nejnižšího  stupně  se 
říkalo  triviální,  protože  se  v nich 
vyučovaly  tři  předměty:  čtení,  psaní  a 
počítání. 
Školským  říšským  zákonem  byla 
zavedena  povinná  školní  docházka 
pro  obě pohlaví  od šesti  do  čtrnácti 
let, což organizačně znamenalo, že děti 
musí mít k disposici místnost k výuce a 
tak  obecně  nastává  nedostatek 
vesnických škol.

V Desné škola nebyla a desenské děti chodily do Mladočova, protože Desná s Mladočovem byla do roku 1881 jedna obec. V 
Mladočově byla jednotřídní škola, ale patřilo k ní 168 školou povinných dětí, z toho z Desné bez Hraniček 86. Okresní školní 
rada nařídila r. 1870 rozšířit školu o další třídu na školu dvojtřídní.
V příštím roce 1871 škole přináleží už 188 dětí, proto bylo dodatečně přikázáno přestavět budovu na trojtřídní. Desná by tak 
musela platit téměř polovinu stavebního rozpočtu, proto desenští zastupitelé odmítli platit podíl na přestavbu v Mladočově a 20. 
června 1871 bylo rozhodnuto na obecní valné hromadě postavit vlastní školu na Desné.
Místo pro budovu bylo vyhlédnuto uprostřed vsi, vedle kaple. Obec tedy podala žádost okresní školní radě. Potom sem přijela 
vyšetřující komise, aby vybrané místo pro školu ohledala. Vše bylo uznáno za dobré i ze zdravotních ohledů schváleno. Stavba 
tedy mohla začít. 
Cituji ze školní kroniky. „Poněvadž obec chtěla sama ve své režii stavbu provésti, byl za tím účelem zvolen zvláštní výbor, 
jemuž bylo starati se o potřebný materiál stavební, říditi stavbu a vůbec vše, čeho ku stavbě potřebí bylo, na péči míti. Do 
výboru toho zvoleni byli: Josef Dvořák, Václav Kárský, Josef Veselík, Václav Severa a Josef Holec. Poslední byl pokladníkem 
a účetním. 
Stavební výbor uchopil se hned práce a ještě téhož roku (1872.) počal obstarávati stavební materiál, zvláště cihel. Okresní 
stavitel Novák požádán byl o zhotovení stavebního plánu pro školní budovu. Následujícího pak roku (1873.) dokončena práce 
přípravní,  zvláště  zaopatření  kamene  a  ostatních  věcí  ku  stavbě  potřebných.  V témž  roce  byl  stavební  plán  vyhotoven  a 
schválen. Na jaře r. 1874. započalo se se stavbou. Téhož roku dospěla stavba pod střechu, přičemž - mimochodem podotknuto - 
žádná nehoda se nestala. Střecha přikryta byla šindelem. V roce 1875. byla střecha pokryta břidlicí a stavba školní budovy tak 
dokončena.“
Postavit tak velkou budovu byl však velký finanční oříšek pro tak malou obec, jako je Desná. Aby bylo možno zahájit stavbu, 
bylo  třeba  zajistit  rozpočet  půjčkou  ze  záložny  vystavením  dlužního  úpisu.  K  tomu  se  zaručilo  32  místních  hospodářů 
veškerým svým majetkem, to znamená, že vydali veškerý svůj majetek v nebezpečí jeho zabavení, v případě krachu projektu 
nebo jeho nesplácení.  Po uvedení  školy do provozu obec  zpětně  dostala  dotaci  3 000 zlatých,  jíž  umořila  jen část  svého 
zadlužení. Celkově vyčíslené náklady na stavbu bylo 12 691 zlatých a 48 krejcarů, mimo práce konané zdarma. Znamená to, že 
dalších téměř 9 000 zlatých do stavby dala obec. 
17. října 1875 byla škola posvěcena a tím odevzdána svému účelu. Vysvětil ji Pater Beran z Mladočova za účasti okresního 
hejtmana, okresního školního rady Töplého a litomyšlského děkana Šanty, coby školního dozorce.
Druhý den po vysvěcení bylo zahájeno vyučování. Prvním učitelem je ustanoven  Josef Píše z Horního Újezda. Učilo se 
tehdy jen v dolní třídě. A to do školy chodilo v prvních letech mezi 88 a 106 dětí.
Teprve po třinácti letech vyučování 17. září 1888 byla otevřena druhá třída.
Pokud se mi to podařilo dobře spočítat (vzhledem k někdy nejasným přesunům), na této škole se za celou dobu její existence 
vystřídalo 20 ředitelů stálých i dočasných a 59 učitelů a učitelek mimo učitelů náboženství a učitelských praktikantů.
Protože mam vyhrazený jen krátký čas, nemohu mluvit o mnoha zajímavostech, které se během 102 let výuky stalo, o tom si  
zájemci mohou přečíst v avizované monografii. 

Posledním ředitelem školy v Desné se stává od 1. září 1977 Miroslav Metyš, naposledy učil v Mladočově, kde byla jednotřídní 
škola uzavřena a zrušena a děti přešly do Desné i s učitelem. Školu vedl do 30. června 1981, kdy se i tato naše škola definitivně 
výuce dětí uzavírá.






	§
	Zapomínáme na poselství Vánoc
	Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti
    V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, který Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit.
    Všude nás oslepuje třpyt a lesk, zvonění zvonků a cinkání pokladen v obchodech. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – poselství míru mezi všemi muži a ženami, příslib radosti lidem dobré vůle.
    Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději malým a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.
    Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které potkáme v této vánoční době, je "prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky".     

	Stopy v písku
	    Neobvyklé schopnosti
	Na letošní rok připadá  70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Desné, ale zároveň dlouhou, bezmála padesátiletou tradici, má i činnost mladých hasičů. V roce 1958 vznikl první kroužek Mladých hasičů při místní škole pod vedením ředitele Václava Vostrčila. Po jeho přeložení došlo k částečnému utlumení práce kroužku, ale od roku 1974, kdy se stal vedoucím p. Stanislav Tomíček, tato činnost pokračuje více či méně úspěšně až do dnešní doby.  I v letošním roce se družstvo mladých, starších a dorostenců zúčastnilo tradiční Hry Plamen. Hostitelem jarního kola stala obec Městečko Trnávka. Po dvoudenním zápolení v požárním a CTIF útoku, štafety na 60m, štafety CTIF a běhu požárních dvojic se mladší družstvo umístilo na 6. místě a starší žáci na místě sedmém. Dorost vybojoval stříbrnou medaili.Podzimní část Hry Plamen je zaměřena  na branný závod v přírodě, kde se pětičlenné hlídky utkají ve znalostech zdravovědy, topografických značek, technických hasičských prostředků a šikovnosti v určování azimutu, střelby ze vzduchovky a vázání uzlů. Výsledky podzimního kola jsou součástí hodnocení při jarním kole v následujícím roce. Krásné prostředí turistické základny na Baldě u Pomezí přivítalo letos téměř 70 hlídek žáků a 16 hlídek dorostu. Počasí bylo chladné a od bojovnosti nás neodradil ani první letošní sníh. Naše dvě hlídky staršího družstva se umístily na pěkném 7 místě a horším 26. místě. Mladší družstvo mělo pouze postavenou jednu hlídku (pro nedostatek dětí) a  získalo 11. příčku v konkurenci cca 30 zúčastněných. Radost z krásného třetího místa měli naši dorostenci, kdy je předběhli pouze borci z Poličky a Jevíčka. A tak mají  do jarního kola pěkné postupové umístění a snad i chuť bojovat co nejlépe a příčku konečného hodnocení posunout ještě výše. Práce s dětmi je také doprovázena mnoha starostmi.
	Do jarního kola bychom potřebovali posílit řady mladších dětí, ale zrovna tak je tu problém s vedoucími družstev. Další důležitou věcí je docházka dětí na schůzky a myslím si, že pokulhává i docházka vedoucích, kterých je málo. Dá-li se dohromady obojí, vyplyne z toho vlastně pro všechny pěkný chaos . Děti neví , kdy je hasič, pokud se nějaký den domluví, nevědí to třeba všichni a tak někteří přijdou někteří ne. Hasič je kolektivní sport a když není sestava kompletní, těžko se něco nacvičuje. Měla by fungovat zodpovědnost vůčí ostatním v družstvu a k tomu je třeba děti vést. Kroužek hasičů stojí rodiče ročně 80,-Kč, což je oproti jiným zájmovým činnostem relativně málo. Z vlastní zkušenosti znám, že tam, kde zaplatíme více, si už i lépe zkontrolujeme docházku našich ratolestí do příslušného kroužku. Od tohoto všeho se pak odvíjí chuť jak na straně vedoucích tak dětí společně něco vytvářet, učit se, nabýt spoustu nových zážitků a dovedností. Je tedy třeba posílit řady vedoucích a to i proto, že my služebně starší už prostě „odpadáme“. V dnešní době pracovní vytíženosti je těžké najít potřebný čas, ale hlavně chuť věnovat ho této činnosti s dětmi a to vše skloubit se zaměstnáním, směnováním v práci, rodinou apod. Zastavila bych se i u toho, jak je složité vymyslet i nějakou zábavu, výlet….Všichni hodně cestujeme vlastními auty, pro děti je vše málo atraktivní a počítač a televize, hit dnešní doby, je silná konkurence.
	Stojí také za připomenutí, že současná družstva dospěláků (mužů i žen), která dosahují krásných výsledků již několik let v celorepublikové úrovni, byli svého času malí hasiči.
	Uvítáme tedy rádi malé zájemce a každého, kdo by měl chuť zapojit se do výchovy především nejmenších hasičských dětí anebo být alespoň nápomocen, jak z řad dospělých tak mládeže. 
	Chtěla bych poděkovat všem, kteří věnují  svůj čas výchově hasičských dětí a mládeže, a v neposlední řadě se patří poděkovat  Vám, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli k této činnosti, ať je to dopravou na soutěže, pomoci při organizování různých akcí a výletů, sponzorského daru formou dresů, výrobou překážek na hřiště, opravou mašiny, technického materiálů, úklidu hřiště, darů do tomboly na dětský karneval a to jsem na mnoho věcí určitě zapomněla. I když se to mnohdy zdají maličkosti, jsou pro nás velmi důležité.  


