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Tradice „pálení čarodějnic“ a stavění májí
Před několika lety jsem jel koncem května se zájezdem přes Rakousko a co mě velmi překvapilo, nad každou vesnicí
vysoko nad střechami se vznášela májka s pěkně ozdobeným věncem, plným barevných fáborů. Když jsem viděl první, tak mi
přišlo jako že si někdo vzpomněl na zašlou slávu venkovských tradic, ale cestou jsem je viděl nad každou obcí! V tu chvíli se
mi vynořila vzpomínka na dětství a obrovské máje vlající i nad naší Desnou. Nemohl jsem věřit, ale za celou cestu až do Grazu
chyběla jen asi nad třemi vesnicemi, takže nešlo o ojedinělou nostalgii, ale byl to velmi příjemný důkaz stále živé tradice. Ale
protože se máje staví u nás i v Rakousku, můžeme z toho usuzovat, že je to starý zvyk ještě z Rakousko-Uherské říše.
Stanislav Tomšíček

Stavění máje je velmi stará tradice. Vyjadřuje jakýsi
symbol přicházejícího jara. V předvečer prvního májového
dne se konalo „pálení čarodějnic“. Bylo tomu tak dříve za
našeho mládí a je to i doposud. V určitých letech se tomu
muselo říkat „mírové ohně“. Již dopředu připravené
hranice dřeva, ale i pneumatiky a jiný hořlavý materiál
v patřičně bezpečné vzdálenosti od vesnice. Večer při ohni
se mládenci předváděli s hořícími košťaty, kdo dohodí
výše a dále. Košťata, aby lépe hořela, se namáčela do
kýble s vyjetým olejem. Před vyhozením při roztáčení
někdy došlo k postříkání olejem kolem stojících diváků,
což zjistili většinou až doma při pohledu do zrcadla. Tyto
tradice v určitých obměnách se udržují dodnes.
Koncem dubna se též vypravila skupina mládenců do
lesa, aby vybrala vhodný smrk patřičné výšky, někdy se
souhlasem majitele a někdy i bez něj. Smrk skácen
a dovezen do vsi. Pro převoz použito části vozu (nápravy
s dvěma koly). Pak musely být osekány větve, z kmenu
oškrabána kůra a ponechán jen zelený vršek stromu, kde
byl zavěšen věnec ozdobený barevnými krepovými papíry
a fáborky, který připravila zase děvčata. První májový den

pak nastal velký úkol máj postavit. Za pomoci provazů,
silných odhodlaných mládenců i ochotných dospělých
mužů, byla pod jednotným velením máj slavnostně
postavena, náležitě zaklínována a ukotvena lany. Máj pak
musela být bedlivě hlídána, aby ji mládenci ze sousedních
vesnic neuřízli a nepřivlastnili si ji, což by bylo pro místní
velkou ostudou. Často se stalo, že májka nebyla uhlídána a
ztratila se. Hlídat celý měsíc nebylo jednoduché a chasníci
ze sousedních vesnic používali různých intrik, aby hlídku
přelstili a májku si mohli odvézt do své vesnice. Aby se
ztížilo případné řezání pilou, bylo do kmene stromu
zatlučeno několik plátků z pilky, kramle, různá
oplechování i jiné způsoby chránění. Máj se stavěla po
několik let u hasičské zbrojnice. V místnosti hasičské
zbrojnice se každý večer scházeli ochotní mladíci, někteří
sice spali, ale byli ihned připraveni pomoci při nájezdu
zájemců o májku. Někdo musel držet vždy službu a být na
pozoru, aby případně ostatní vzbudil. Václav Severa
vzpomíná, jak z Horního Újezdu přijeli s nákladním
autem, kterým zacouvali k vratům zbrojnice a tím
znemožnili otevření vrat. Oknem to též nešlo, neb tam byla
mříž, máj odřízli za pohledu uvnitř bezmocné hlídky
a s velkou slávou odjeli. Podobně tomu bylo několikrát.
Máj v různých letech stavěna na místech vždy tak, aby
bylo možno májku hlídat zevnitř stavení, případně si bylo
možno odpočinout někde na stáji na uskladněném seně. Po
několik let byla též v ulici u Nádvorníků č. 11. Dědeček
Nádvorníků pak během dne s hůlkou seděl na lavičce
a hlídal. Běda tomu, kdo by se opovážil. Několikrát byla
máj postavena na zahradě u Pavlišů i na hřišti za humny.
Zvláště bedlivě se muselo hlídat ke konci měsíce května,
neb v tu dobu již bylo připravováno kácení máje. To se
hlídalo i ve dne. Pomáhali i starší lidé, kteří seděli na
židlích pod májkou a svou stráž brali velice vážně
a nekompromisně. Vzpomínám, že tam býval pan Rubek
ze Zelené ulice i jiní.
Koncem května pak bylo slavnostní kácení máje
a průvodem se šlo na sál pohostinství „Pod hájem“, kde
byla taneční zábava. Věnec byl zavěšen uprostřed sálu ke
stropu a i zde museli pořadatelé dávat pozor na případné
zájemce. Často při tom docházelo k menším šarvátkám.
Dnes už nám zbyly jen vzpomínky, ale některé tradice se
přece jen udržují. Dodnes se máj na Desné symbolicky
staví „v osadě Točňácko“. Již se však nehlídá.
Oldřich Kladivo

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 27. 2. 2008 mimo jiné projednalo a schválilo:
−
−
−

−
−

podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj,
podprogram
Podpora
výstavby
podporovaných bytů
pravidla pro uzavírání nájemních smluv s budoucími
nájemníky vstupních bytů
způsob financování výstavby podporovaných bytů:
vlastní finanční prostředky, dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj, v případě neposkytnutí dotace
úvěr od České spořitelny a.s.
výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky
na stavební úpravy MŠ č.p. 124 v Desné, kterými
dojde ke zřízení pěti bytů v podkroví
vyzvání těchto stavebních firem:
Stavební sdružení Boštík Poříčí
Stavitelství Jokeš Morašice
Stavební firma Ječmínek Pardubic

−
−
−

−

Stavební firma Šejbl Pavel Dolní Újezd
První litomyšlská stavební a.s. Litomyšl
Stavební firma Pásek Polička
jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami na
stavební úpravy MŠ č.p.124 v tomto složení:
Šimek František, Jareš Lubomír, Chadimová Eva
rozpočet na rok 2008
bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 852
ostatní plocha – ostatní komunikace dle geometrického
plánu č. 139-158/2007 o výměře 60 m2 v obci Desná,
katastrální území Desná u Litomyšle do vlastnictví
Pardubického kraje
převedení hospodářského výsledku příspěvkové
organizace Mateřské školy v Desné za rok 2007 ve výši
27 284,90 Kč do rezervního fondu

Rozpočet na rok 2008
Příjmy:
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky za svoz a likvidaci komunál odpadu
Poplatky ze psů
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Lesnictví – prodej dřeva
Pronájem pozemků – zemědělství
Mateřská škola – příjmy z poskyt. služeb
Bytové hospodářství – nájemné
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady
Nebytové hospodářství – nájemné
Pronájem obecních pozemků
Příjmy z finančních operací (úroky BÚ)
Neinvest. dotace ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu
Neinvestiční dotace od obce
Příjmy za vytříděný odpad (EKO-KOM)

Příjmy celkem

490 000,32 000,50 000,550 000,880 000,240 000,150 000,4 500,3 600,2 000,32 000,1 000,38 700,3 000,15 200,700,50 000,36 400,14 000,10 000,-

2 603 100,- Kč

Financování:
Změna stavu krátk. prostředků na bank. Účtu 803 700,-

Financování celkem

803 700,- Kč

Výdaje:
Lesní hospodářství
10 000,Obchod, služby
6 000,Silnice, komunikace / údržba, nákup štěrku/
10 000,Oprava místní komunikace /Pavliš – Xavergen/350 000,Pitná voda
5 000,Mateřská škola – neinvestiční příspěvky
280 000,Ostatní osobní výdaje
20 000,Základní škola
157 000,Základní umělecká škola
7 900,Místní knihovna
1 000,Ostatní záležitosti kultury (kronika)
1 000,Místní rozhlas
1 000,Záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 5 000,Záležitosti kultury (sbor pro obč. záležitosti) 13 000,Příspěvky neziskovým organizacím
16 000,Ostatní ambulantní péče
800,Bytové hospodářství – bytů nad MŠ
1 000 000,Veřejné osvětlení
45 000,Pohřebnictví
300,Výstavby inženýrských sítí
300,Komunální služby, územní rozvoj
150 000,Koupě pozemků
55 000,Sběr, svoz a likvidace odpadů
164 000,Dlažba pod kontejnery u zastávky
5 000,Nákup 2 kontejnerů a ručního sypače
12 500,Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
15 000,Požární ochrana
35 000,Místní zastupitelské orgány
140 000,Činnost místní samosprávy
370 000,Rekonstrukce sociál. zařízení v budově OÚ 400 000,Zavedení topení do obecního bytu č.p. 100
25 000,Finanční operace – služby peněžních ústavů
7 000,Pojištění obecního majetku
13 000,Havarijní pojištění auta a přepravy osob
6 000,Bezdrátový rozhlas
80 000,-

Výdaje celkem

3 406 800,- Kč

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v pondělí 21. 4. 2008
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.
Žádáme občany, aby u kontejnerů neodkládali žádný odpad, ať už volně nebo v pytlích.
Odpad, který nemůžete roztřídit do kontejnerů si shromažďujte a ukládejte u svých nemovitostí a odevzdejte při svozu
„velkoobjemu“.

NÁPADY, NE ODPADY
Na území České republiky je za jeden rok vyprodukováno přibližně 29 milionu tun odpadu
nejrůznějšího původu. Z toho asi 10 % pochází z domácností (komunální odpad). Přepočtem
získáme číslo 280 kg na jednoho obyvatele, tzn,že průměrný občan za rok „vytvoří“ odpady ve
výši více jak trojnásobku své hmotnosti. Navíc při výrobě všech výrobků vzniká další odpad,
kterého je ještě mnohem více než komunálního. Základem minimalizace odpadů nejen
v domácnosti je tedy uvědomělé nakupování. Neboť jen tak předcházíme vzniku odpadů.
I když se snažíme o důsledné třídění a následnou recyklaci, musíme si uvědomit, že ta většinou
není levnou záležitostí, často je investičně a energeticky náročná a i při recyklaci vznikají
odpady. Takže recyklace je důležitá, ale nepostačuje…

RADY A TIPY
1. První a nejdůležitější zásadou je snažit se nevytvářet
zbytečný odpad. Přemýšlejme, zda výrobek opravdu
potřebujeme. Uvědomme si, zda náhodou nepodléháme jen
vábivé reklamě na nějakou nepotřebnou módní věc.
Rozbitý předmět můžeme sami opravit či ho odnést do
opravny, tak může ještě dlouho sloužit a navíc ušetříme.
Nakupujme jen to, co opravdu stihneme spotřebovat.
Zvláště u potravin platí: pro životní prostředí je šetrnější
nakupovat zboží vyráběné či pěstované v blízkém okolí.
2. Více než 30 procent komunálního odpadu tvoří obaly.
Slouží přitom často jen velmi krátkou dobu. Zboží není
vždy ochráněno nejlépe tím, že je zabaleno v mnoha
obalech, navíc plastových. Obal slouží většinou jen jako
reklamní poutač, který nás má nalákat k nákupu.
3. Používejme na nákupy vlastní tašku, nejlépe látkovou,
na ovoce a zeleninu košík. Při nákupu jsou často k užitku
i sáčky z předchozích nákupů.
4. Dávejme přednost velkým balením, která jsou téměř
vždy levnější. Místo několika malých jogurtů jedno velké
balení. Na druhé straně: velké balení někdy svádí k větší
konzumaci! Doplňujme z velkého balení do dlouhodobě
používané nádoby.
5. Preferujme výrobky v obalech, které lze roztřídit
a uložit do kontejnerů na separovaný sběr. Dávejme
přednost výrobkům z recyklovaných materiálů a obalů,
jako jsou například sešity, obálky a kancelářské papíry.
Někdy se dá těžko rozhodnout, který obal je šetrnější
k životnímu prostředí, ale určitě se vyhněme obalům, které
jsou složeny z více druhů materiálů (kombinované obaly),
jako například výrobkům v "tetrapaku". Pro tento obal se
velmi obtížně hledá druhotné využití.
6. Vyhýbejme se výrobkům v hliníkových obalech.
Výroba hliníku je energeticky mimořádně náročná. Obaly
z hliníku nenajdete jen v obchodech s potravinami (pivo,
nealko), ale třeba i mezi kosmetickými výrobky.
7. Kvalita místní vody z vodovodu je minimálně stejně
dobrá jako vody balené. Minerální vody se naštěstí ještě
dají koupit ve vratných lahvích a nejen v populárních,
avšak nevratných PET-lahvích. PET-lahve jsou sice

v obchodech nepřehlédnutelné, ale stejně nepřehlédnutelné
je i jejich hromadění nejenom kolem kontejnerů, ale i ve
volné přírodě.
8. Stop věcem na jedno použití, například miskám
a příborům ve stáncích a jídelnách rychlého občerstvení
nebo jednorázovým holicím či depilačním stroječkům!
9. Spoustu výrobků si můžeme připravit a uvařit doma
(např. müsli, sladkosti). Ušetříte nejen přírodu, patrně
i vlastní finance, a navíc prospějete i svému zdraví, neboť
v domácnostech vaříme většinou bez škodlivých
konzervačních látek a dalších podezřelých přísad.
10. Preferujme napájení elektrických spotřebičů ze sítě.
Musíme-li použít baterie, používáme vždy dobíjecí
akumulátory. I tak energie, kterou z nich získáme, je jen
zlomkem energie, kterou je potřeba vložit do jejich
výroby. Vždy se vyvarujme baterií, které obsahují velmi
škodlivou rtuť a kadmium (užíváme jen ty, které jsou
označeny: 0% mercury, 0%cadmium či mercury free,
cadmium free). Použité baterie nepatří do komunálního
odpadu – odevzdáváme je do sběrných nádob například
v obchodech, kde je prodávají.
11. Nemusíme vlastnit všechny přístroje. Nepodléhejme
reklamě na věci, které vůbec nepotřebujeme. Ty, které
používáme málokrát v roce, je možné si vypůjčit od přátel
či u specializovaných firem.
12. Některý odpad můžeme v domácnosti znovu upotřebit
– kelímky od mléčných výrobků na šroubky či pro
předpěstování sazenic na zahrádku. Nepotřebné oblečení
můžeme místo do popelnice odnést charitativním
organizacím – někomu jistě udělá radost.
13. Veškerý odpad pokud možno co nejdůsledněji třiďme:
především papír, sklo, kovy, plasty, textil. Pokud u nás
nemáme kontejnery na plast, třídíme alespoň PET-lahve.
Pozor na nebezpečný odpad – např. baterie, zářivky, barvy
– ty odevzdáváme do sběrných nádob v obchodech, kde je
prodávají, nebo do kontejnerů k tomu určených ve
sběrných střediscích. Máme-li zahrádku, kompostujme
veškerý kuchyňský odpad

Upozornění na nešvary v naší obci
V naší obci se rozmohl nešvar
sprejerství. Všímejte si více svého okolí
a informace o takovýchto případech
oznamte na OÚ nebo Policii v Litomyšli
(tel. 461 618 778). Nejedná se o žádné
udavačství, ale uvědomte si, že příště to
nemusí být obecní čekárna, ale třeba
fasáda vašeho domu.

Opětovně
upozorňujeme
majitele
osobních automobilů, aby svá auta parkovali
mimo veřejné cesty. Není možné, aby
vjezdy rodinných domů byly prázdné
a obecní cesty byly parkovištěm. Doufáme,
že toto upozornění bude dostačující
a nebudeme muset přijmout jiná řešení.
Foto: Nepořádek letošního jara u kříže

Ambulance pro děti nahrazující pohotovostní službu
Oznamujeme, že ambulance při oddělení dětí
a dorostu Litomyšlské nemocnice a.s. nadále ordinuje i pro
nehospitalisované nemocné s náhlým zhoršením
zdravotního stavu. Tato ordinace ošetřuje všechny
pacienty bez rozlišení místa bydliště ve věku 0 – 19 roků.
Ošetření je tedy poskytováno všem nemocným bez
rozlišení. V ambulanci pracuje lékař sloužící na lůžkovém
oddělení pro děti a dorost i novorozenecké oddělení a není
proto k dispozici jen pro příchozí zvenku. Proto se
doporučuje nemocným s odkladnými stavy, aby

o víkendech a svátcích nepřicházeli k ošetření v době od
7 do 11 hod., kdy je třeba na ošetření často čekat.
Ambulance pracuje ve všední dny od 1530 do 700 hodin, ve
svátky a víkendy nepřetržitě. Při příchodu je třeba, aby se
pacienti ohlásili službu mající sestře. Poplatek
v souvislosti s ambulantním ošetřením po pracovní době je
90 Kč.
Oddělení dětí a dorostu, Litomyšlská nemocnice, a.s.
Prim. MUDr. Jiří Novák

Pozvánka na tradiční setkání seniorů „Na Skalce“
Mikroregion Litomyšlsko – Desinka pořádá v neděli 30. března 2008 od 1500 hodin
setkání seniorů v kulturním zařízení Skalka v Lubné, kde je připraven kulturní program s oblíbenou dechovkou Vysočinka
z Humpolce a občerstvení. Pro účastníky je zajištěna autobusová doprava. Na Desné pojede autobus takto:
autobusová zastávka u Zavoralů
- 1400
autobusová zastávka OÚ
- 1405
Těšíme se na vaši hojnou účast.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Václav Nepraš
50 let
Věra Dvořáková
55 let
Emílie Severová
65 let
Růžena Nováková 65 let

Marta Hofmanová
Marie Vimrová
Karel Žďára
Václav Vimr

80 let
80 let
80 let
83 let

Všem srdečně blahopřejeme

Vítání občánků
Děti jsou radostí a naplněním našeho života. V loňském roce tato radost potkala šest
rodin trvale přihlášených v naší obci. S těmito nejmladšími občánky Desné jsme se sešli
v neděli 24. února 2008 a přivítali je do života. Nevíme kam život zavane tyto děti, ale
Desná vždy zůstane jejich rodnou vesničkou, a tak jim přejme, aby se sem rády vracely.
Ještě jednou přejeme všem novým občánkům mnoho zdraví, plnou náruč rodičovské lásky
a rodičům, ať radostné chvíle převáží nad starostmi a zdánlivě obyčejně znějící slůvko
„domov“ dokáží proměnit v pevný přístav pro své děti.
Představujeme Vám nové desenské občánky. Do čísla šest chybí Nikola Valíčková.
Fotografie z vítání občánků jsou vystaveny ve vitríně u hasičské zbrojnice.

Jonáš Krška

Hana Kysilková

Jakub Kvapil

Natálie Servusová

Alexandr Šimák

Z mateřské školy
Jaro, jaro, kde se vzalo? Na vrátka nám zaklepalo.
Jaro už nám opravdu pomalu začíná a my všichni se s ním těšíme na nové období. Období
radosti, veselosti, růstu i nového života, který se opět po roce v přírodě probouzí.
Co jsme ale s dětmi prožívali od začátku nového kalendářního roku?
V mateřské škole jsme dělali spoustu zajímavých věcí, ale nesmíme zapomenout na tradiční
masopustní karneval. Dá se říci, že letošní karneval byl tak trochu jiný. Tentokrát jsme ho
neprožívali s rodiči a sourozenci, ale užili jsme si ho jen ve společnosti Čarodějnice a Červené
Karkulky. Ve školce byla v tu dobu k vidění řada pohádkových postav. Byli tu princové,
princezny, vodník, kuchař, kominík, ježek, Sněhurka a další. Společně jsme prožili pěkné
dopoledne plné soutěží, tance, ale i dobrých pochoutek.
Nedávno se konala oslava narozenin dětí s dortem a slavnostní tabulí. Tentokrát slavilo
narozeniny 5 dětí. Společně jsme ozdobili dort, vyfotografovali se, popřáli oslavencům a už jsme
netrpělivě čekali na dobrůtku na talířku.

JARO UŽ ZAČÍNÁ
Jaro už opravdu pomalu začíná,
zrníčko v zemi se k prasknutí napíná.
Ze snů se probudil voňavý úl,
sněhulák bříška má ani ne půl.
Červená kulička do žluté ťukla,
motýlí kukla už na slunci pukla,
v polích se zajícům zelená svačina…
Jaro už opravdu
pomalu začíná!

Jaro už nám opravdu začíná a my máme před sebou další akce. Zanedlouho zahájíme plavecký výcvik v bazénu v Poličce
a pak už se budeme těšit na květen, kdy oslavíme svátek našich maminek.
Anna Jílková

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2008 – 2009
Ředitelka MŠ v Desné oznamuje rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2008 – 2009 proběhne ve dnech 21. – 30. dubna 2008.
Připomíná, že je nutné nahlásit v tomto termínu i ty děti, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku (např.
březen 2009). Přihlášku si vyzvedněte v mateřské škole a vyplněnou ji vraťte zpět do 30. 4. 2008. Mateřskou školu můžete se
svým dítětem navštívit v kteroukoliv dobu, nejlépe ale v dopoledních hodinách. Provozní doba je od 645 do 1445 hodin.
Těšíme se na Vás!

Ohlédnutí za mysliveckým rokem a co nás čeká v roce letošním.
Vážení spoluobčané, dovolte abych Vás v krátkosti
seznámil s činností Mysliveckého sdružení Dolní Újezd.
Loňský rok byl pro nás poměrně příznivý. V odchovně na
Desné jsme měli zakomorovány tři kmeny bažantů a ve
voliéře v lese dva. Ze sebraných vajíček se nám podařilo
odchovat 400 kuřat. Dalších 100 kuřat jsme zakoupili
z líhňařského střediska Morašice pro oživení krve našich
bažantů.
Další činností bylo procházení jetelišť se psy před
senosečí, abychom tak snížili ztráty na mladé srnčí a zaječí
zvěři (viz foto na obrázku). Toto opatření je velice účinné
a dobře se nám osvědčilo. Je to ale dosti náročné pro psy, kdy
musí za teplého počasí i několik hodin hledat.
Každoročně provádíme přeléčení spárkaté zvěře.
Pomáháme také při sběru kamení na pozemcích ZD, abychom
tak získali finanční prostředky na odkoupení odpadu zrnin pro
zimní přikrmování zvěře. Zemědělskému družstvu pomáháme také při výsadbě lesních stromků.
Pomalu se nám začíná probouzet jaro a v přírodě vzniká nový život. Při letošní mírné zimě jsme nacházeli v poli malé
zajíčky již začátkem února. Koncem dubna a v květnu budou srny klást mláďata. Žádáme proto občany, aby při procházkách
v přírodě se svými pejsky chodili jen po veřejných cestách a nenechali je volně pobíhat v polích a lese. Situace se v tomto
směru již dosti zlepšila, ale najdou se ještě jedinci, kteří toto nerespektují. Vystavují se tak nebezpečí, že při pobíhání psa

mimo vliv svého pána nebo dokonce když štvou zvěř, může podle zákona myslivecká stráž přikročit pro majitele psa k velice
nepříjemnému opatření. Myslivecké sdružení všem návštěvníkům naší honitby děkuje, že tento zákon dodržují a budeme se
s nimi rádi potkávat při jejich procházkách.
V letošním roce nás v naší honitbě čekají dvě velké kynologické akce. Ve dnech 3. května to budou jarní zkoušky ohařů
a malých plemen a 6. září to budou podzimní zkoušky lovecké upotřebitelnosti taktéž obou skupin. Tyto akce budou finančně
dosti náročné pro naše sdružení. Proto jsme s vděčností přivítali přislíbenou finanční výpomoc od Obecního úřadu Dolní
Újezd i Desná. Tyto obě akce jsou přístupné veřejnosti, proto Vás srdečně zveme. V květnu i v září je sraz všech účastníků
v hospodě u Sýkorů v Desné. Po veterinární prohlídce a rozlosování a slavnostním zahájení se rozejdeme do honiteb. Velká
plemena budou pracovat v katastru obce Desná a okolí, malá plemena budou v Osíku. Budete moci vidět jak lovecký pes
pracuje na poli a částečně i ve vodě. Tyto obě akce doporučujeme zvláště začínajícím mladým kynologům, kde budou moci
načerpat mnoho zkušeností z výcviku. Na prvním typu zkoušek se neloví zvěř.
Nakonec ještě několik čísel, co jsme po celoroční práci ulovili. Uloveno za rok 2007 bylo: 37 ks srnčí zvěře, převážná část
odprodána do výkupny. Bažantích kohoutů bylo uloveno 137 ks. Odchované bažantí slepice, s příslušným počtem kohoutů,
byly vypuštěny do volné přírody. Za loňský rok bylo ještě uloveno: 12 lišek, 1 jezevec, 16 kun, 3 vrány, 28 strak, 4 holubi
a několik toulavých koček..
Ještě jednou děkujeme obecním úřadům za příspěvky na akce, které budeme letos pořádat a těšíme se na další spolupráci.
.
Václav Severa – myslivecký hospodář MS

Tříkrálová sbírka 2008
V sobotu 5.1.2008 se v naší obci a okolních vesnicích uskutečnila Tříkrálová sbírka, jejímž
organizátorem byla Farní charita Dolní Újezd. V rámci sbírky bylo celkem vybráno 173 448,- Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Dolní Újezd
Jiříkov, Václavky
Osík
Horní Újezd
Vidlatá Seč
Desná
Budislav
Poříčí

–
–
–
–
–
–
–
–

66 238,- Kč
2 050,- Kč
22 961,50 Kč
24 212,50 Kč
15 440,- Kč
13 994,- Kč
10 274,- Kč
18 278,- Kč

Celý výtěžek sbírky byl odeslán na ústřední sbírkové konto.
Opět připomínáme jak se sbírka rozděluje: 65 % se navrací
organizátorovi sbírky (farní charitě), zbývajících 35 % vybrané
částky jde na společný účel (diecézní charita, humanitární
pomoc, sekretariát, režie sbírky).
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Záměr na využití finančních prostředků vybraných v roce
2008, určených místní charitě, je opět nákup dalších
kompenzačních pomůcek, financování některých provozních
nákladů
spojených
s poskytováním
pečovatelských
a ošetřovatelských služeb a nákup zdravotního materiálu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám opět
pomohli Tříkrálovou sbírku uskutečnit. Letos našim koledníkům

počasí příliš nepřálo, museli se potýkat se silným větrem
a zimou. Našlo se však mnoho hodných lidí, kteří koledníky
pohostili horkým čajem a usnadnili jim tak další koledování.
Jsme vděčni zejména vedoucím skupinek a dětem, ale také
všem, kteří naše koledníky srdečně přijali a štědře obdarovali.
V rámci oblasti, kde zajišťuje farní charita pečovatelskou
a ošetřovatelskou službu, zapůjčujeme seniorům, zdravotně
postiženým a jejich rodinám kompenzační pomůcky, které jim
pomáhají zvládat běžné životní úkony, napomáhají k větší
soběstačnosti a rodinným příslušníkům usnadní péči
o nemocného nebo zdravotně postiženého.
Farní charita Dolní Újezd

Zapůjčujeme:
chodítka
mechanické invalidní vozíky
pojízdné i stabilní klozetové židle
polohovací postele (elektrické, manuální)
antidekubitní matrace s kompresorem
sprchovací židle
servírovací stolek
hrazdy k posteli
Pomůcky zapůjčujeme ve všední dny v kanceláři farní charity:
Adresa: 569 61 Dolní Újezd 613
Tel/fax: 461 631 672
Mobil: 731 598 854, 604 547 794
E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

Desenští Tříkráloví koledníci před nástupem do služby

Druhá květnová neděle patří všem maminkám
Přáníčko
V. Dítětová
V zahrádce kytičku
pro svoji matičku
natrhám.
S kytičkou srdíčko
má zlatá matičko Tobě dám.

PRVNÍ ZPRÁVY o „předchůdci“ Svátku matek sahají do Anglie
16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle
matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických
matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od
Velikonoc). V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia
Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se
Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala
angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím
započatém úsilí její dcera, která požádala pastora metodistické církve
ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní
bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa.

NÁPAD OSLAVY Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, mezi
nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské
komise při politických stranách. „Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme
ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem „Hold matkám“, tak začínala výzva v Českém slově
z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás.
MATKA, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a
nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát
by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní
neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší
dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.

Pozvání na jarní toulání
Na již v pořadí čtvrtý výšlap po okolí Vás srdečně zve Klub příznivců desenské přírody.
Pravděpodobným cílem putování by byla trasa z Borek u Proseče, kam bychom dojeli v 815 hod.
autobusem a šli bychom přes Toulovcovy maštale do Nových Hradů, kde bychom navštívili nově
zřízené muzeum kol a odtud by byl připraven odvoz zpět k domovu. Pokud počasí nepřekazí naše
plány, rádi bychom tento záměr uskutečnili ve čtvrtek 8. května (den pracovního volna), popřípadě
v sobotu 10. května. Vše bude upřesněno včas místním rozhlasem. Na setkání se všemi, kdo mají
rádi toulky přírodou, se po dlouhé zimě těší pořadatelé.

K zamyšlení
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 obdobích 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 do nastávajících
jarních dnů, abyste nikdy
nepocítili
samotu
jak
lidskou, tak v duši, aby Vás
životem provázela láska,
radost a pokoj v srdci.
A mnoho zdravíčka
z jarního sluníčka
přeje redakce Deseňáčku
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