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Jarní probouzení
Jaro je vždycky příjemné, letošní obzvlášť, vždyť letos byl prvním jarním měsícem leden. Už hned
na Nový rok a dalších pět týdnů jsem slyšel z vrcholků stromů zpívat brávníky i jiné ptáčky zpěváčky.
Ptáčci to mysleli vážně, jinak by tak vesele nezpívali, ale zima ne, ta si svoje království jen tak vzít
nenechá. Sice v některých letech je na nás mírnější, jindy ale nechá ztuhnout každý optimismus a těšení,
že už to příjemné teplíčko vydrží. Čas od času skutečně přijdou mrazy tak silné, že zahubí i letité ovocné
stromy a všechny jemnější rostliny, které člověk vyšlechtil nebo dovezl z teplejších zemí pro svoje
nasycení i potěšení. Pověstný je rok 1929, koncem února nastaly tak silné mrazy, že i z lesů se ozývaly
rány mrazem pukajících stromů. Stejně ničivé mrazy naše kraje postihly asi kolem roku 1953, i tehdy byly
velmi poškozené především ořešáky. Připomeneme si další pohromu v roce 1985, to jsem už sám na jaře
procházel vsí a počítal ztráty. Přibližně čtvrtina jabloní tehdy odumřela, zejména nová šlechtění, na ořešácích se zjara
odřezávaly celé koruny až ke kmenům, aby v příštích letech znova obrůstaly. Letošní únor za nimi nezůstal pozadu, taky
mrzlo, až praštělo, chuděrka příroda těžce zkoušela, když meteorologové ohlašovali teplotní mínus rekordy. Ale stačily jen dva
tři týdny k obratu a zase máme rekordy, tentokrát plus a dost vysoko.
Jarní probouzení je různé.
Stanislav Tomšíček

Velikonoční a dubnové pranostiky
Zelený čtvrtek:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí
nehýbej, na Bílou sobotu štěpy zasazuj.
Velký pátek:
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.
Neděle velikonoční - Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

Duben – za kamny budem.
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na
úrodu sněží.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

Tradiční setkání seniorů
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Setkání seniorů se uskuteční

v neděli 1. dubna 2012
na Skalce v Lubné od 14 hodin.
V programu, který bude moderovat
p. Vladimír Šauer a p. Vendula Tmějová,
vystoupí děti ze ZUŠ Dolní Újezd,
členové Sokola Dolní Újezd
a děti z Mateřské školy v Sebranicích.

Hrát bude dechová hudba Pohoranka.
Doprava bude zajištěna tam i zpět autobusem.
Na Desné pojede autobus takto:
- 13.00 hod autobusová zastávka u Zavoralů
- 13.05 hod autobusová zastávka OÚ

Jarní slunce, pohoda,
k tomu dobrá nálada.
Malované vajíčko,
pomlázkou pak maličko...
K svátkům jara tohle patří,
ať se vám všem dobře daří!
Přejeme Vám
příjemné
prožití svátků
velikonočních

Informace obecního úřadu
Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 15.12.2011
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočtový výhled na rok 2012 - 2014
- rozpočtové provizorum na rok 2012
- smlouvu č. O – 05/2011 na zajištění svozu, třídění,
recyklace a odstranění komunálního odpadu
- aktualizovaný Plán rozvoje obce Desná
- vyřazení hmotného investičního majetku dle protokolu
o vyřazení č. 1/2011
- smlouvu o právu provést stavbu a uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.

- prodloužení nájemních smluv se stávajícími nájemníky
v bytech nad MŠ
- předběžný souhlas k provedení nezbytného rozpočtového
opatření za období od zasedání do konce roku 2011
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- plán inventur na rok 2011
- vyhlášení konkurzu na místo ředitelky v Mateřské škole
v Desné

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 8.3.2012
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/12038/2011 s VČP, s.r.o. Hradec Králové na plynárenské
zařízení
- převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Desná za rok 2011 ve výši 900,- Kč do
rezervního fondu
- uskutečnit setkání rodáků v obci Desná

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazečky
na pracovní místo ředitelky školy Mateřská škola Desná,
okres Svitavy
- jmenování Bc. Anny Veselíkové, bytem Horní Újezd 33
na pracovní místo ředitelky školy Mateřská škola Desná,
okres Svitavy

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 23.3.2012
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočet na rok 2012
- závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku TJ Horní
Újezd
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Mysliveckému sdružení Dolní Újezd
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Českému
svazu včelařů Litomyšl
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku SDH Desná

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku okrsku SDH
Desná
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Dolní
Újezd
- smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku Daniele
Šimákové, bytem Desná 65 na
provoz prodejny se smíšeným zbožím v budově č.p. 40 v
Desné

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2012
dle tohoto časového rozpisu:
- stanoviště č. 1 - za mostem v Cikově
16.00 - stanoviště č. 2 - u lípy (pod Motyčákem)
16.10 - stanoviště č. 3 - za mostem u Černého mlýna
16.20 - stanoviště č. 4 - mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými
16.30 - stanoviště č. 5 - u kříže
16.40 - stanoviště č. 6 - točna
16.50 -

16.10 hodin
16.20 hodin
16.30 hodin
16.40 hodin
16.50 hodin
17.00 hodin

MAS Litomyšlsko informuje
5. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Dne 1.12.2011 jsme vyhlásili výzvu k předkládání žádostí
o dotaci. Výzva byla určena pro obce, svazky obcí,
zájmová sdružení, církve, neziskové organizace,
zemědělce a podnikatele. V této výzvě jsme zaznamenali
doposud nejvyšší zájem žadatelů. Od září 2011, kdy jsme
ohlásili možnost konzultací jednotlivých projektových
záměrů, jsme v kanceláři MAS konzultovali 30 projektů
různého zaměření. Nakonec bylo v termínu pro příjem
žádostí přijato 21 žádostí o dotaci, 20 žádostí o dotaci bylo
předáno hodnotitelům k hodnocení. Vzhledem k finanční
alokaci, která činí pro rok 2012 4.089.657,- Kč, bude
možné podpořit přibližně 12 předložených projektů.
výsledky 5. výzvy jsou zveřejněny na internetových
stránkách MAS Litomyšlsko – www.mas-lit.cz.

Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko
Na podzim roku 2011 jsme vyhlásili soutěž
MAS Litomyšlsko, ve které hodnotíme
venkovské mateřské školy v regionu MAS
Litomyšlsko. Hlavní myšlenkou soutěže je
ohodnotit nejlépe fungující mateřskou školu
v regionu, která získá finanční odměnu 10.000,- Kč
věnovanou firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. Finanční
odměnu získá i 2. a 3. místo. Předmětem hodnocení je
úroveň vybavení a poskytovaných služeb mateřských škol
a výtvarný projekt, ve kterém paní učitelky a děti vytvoří
svou představu „Školky snů“. Součástí hodnocení bude
také fyzická kontrola v mateřské škole, kde bude
zjišťovaný vztah pedagog – dítě. Do soutěže se přihlásilo
celkem 8 mateřských škol.
Hlasování probíhá do 31. března na internetové adrese:
www.mas-lit.cz/proj

Rozpočet na rok 2012

Obec Desná
Příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. čin.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky za svoz a likvidaci komunál odpadu
Poplatky ze psů
Mateřská škola – příjmy z poskyt. služeb
Bytové hospodářství - nájemné
Nebytové hospodářství – nájemné
Pronájem obecních pozemků
Příjmy z finančních operací (úroky BÚ)
Neinvest. dot. ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu
Neinvestiční dotace od obce (dovoz dětí do MŠ)
Příjmy za vytříděný odpad (EKO-KOM)
Příjmy celkem Kč

490 000,10 000,25 000,420 000,1 100 000,395 000,170 000,4 500,1 000,204 200,79 800,400,3 000,113 100,10 000,20 000,3 046 000,- Kč

Evidence obyvatel

K 1.1.2012 je v naší obci přihlášeno
k trvalému pobytu 329 obyvatel.
Pohyb obyvatel v roce 2011:
narození
6 občánků
úmrtí
2 občané
přihlášení k trvalému pobytu
5 občanů
ohlášení z trvalého pobytu
6 občanů

Výdaje:
Lesnictví – těžba dřeva, ochrana stromů
40 000,Obchod, služby
55 000,Silnice, komunikace /zimní údržba/
20 000,- opravy místních komunikací
150 000,Ostatní záležitosti pozem. komunikací
5 000,Mateřská škola – neinvestiční příspěvky
330 000,- ostatní osobní výdaje, soc. a zdr.
20 000,Základní škola
127 500,Základní umělecká škola
5 600,Ostatní záležitosti kultury (kronika)
1 000,Místní rozhlas
1 000,Záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)
21 000,Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)
13 000,- setkání rodáků
60 000,Ostatní tělovýchovná činnost – příspěvek TJ
6 000,Příspěvky ostat. neziskovým organizacím
11 000,Ostatní ambulantní péče
700,Veřejné osvětlení
239 000,Výstavby inženýrských sítí – příspěvek
300,Úprava sportoviště SDH a dětské hřiště
500 000,Komunální služby, územní rozvoj
343 400,Opravy budov ve vlastnictví obce (OÚ, zbrojnice) 270 000,Sběr, svoz a likvidace odpadů
205 000,Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
20 000,Požární ochrana
26 000,Místní zastupitelské orgány
160 000,Činnost místní samosprávy
390 000,Finanční operace – služby peněžních ústavů
8 000,Pojištění obecního majetku
17 500,Výdaje celkem Kč
3 046 000,-

Informace matriky Dolní Újezd
Upozorňujeme občany, že v pondělí 2.4. a úterý 3.4.2012 bude matrika v Dolním Újezdě z důvodu účasti zaměstnankyň
obecního úřadu na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě uzavřená.

Nové občanské průkazy od ledna 2012
Nové občanské průkazy s čipem budou vydávány od
příštího roku. Výměna však nebude povinná, takže není
třeba se obávat front na úřadech.
Mnohé dnes povinné údaje na novém občanském
průkaze nebudou. Naopak na zadní straně nově přibude
identifikační čip a také nepovinný elektronický čip. Ten
dostanou jen ti, kdo si připlatí 500,-Kč. Na čip bude např.
možné nahrát elektronický podpis. Pak už bude záležet jen
na dalších úřadech, zda budou chtít občanský průkaz
s elektronickým čipem využít např. jako kartičku
pojištěnce nebo zbrojní pas.
O nové občanky budou žádat jen lidé, kterým
po1.lednu 2012 skončí platnost průkazu nebo jej ztratí
apod.

Dobrovolně pak ti, kteří o něj stojí, i když mají stále
platný doklad. Občanka už nebude v plastu zatavená. Bude
mít podobný formát jako řidičský průkaz či kreditní karta.
Na průkazu už nebudou moci být zapsány děti, manžel,
manželka. Zůstane však možnost zapsat vysokoškolský
titul. V budoucnu se počítá s tím, že další údaje budou
volitelné. Člověk se bude moci rozhodnout, zda je
v občance chce nebo nechce mít. Např. rodinný stav by se
měl zapisovat pouze do konce příštího roku. Od roku 2017
by z průkazu mělo zmizet i místo trvalého pobytu. Rodné
číslo od roku 2020, kdy by tento identifikační údaj měl být
zrušen a nahrazen takzvaným „bezvýznamným
identifikátorem“ v podobě čárového kódu, podobnému
tomu na zboží v obchodech.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Josef Rosypal
55 let
Jana Francová
55 let
Josef Plch
55 let
Marie Kynclová
60 let
Jiřina Stříteská
70 let
Vlastimil Stříteský
75 let

Věra Dvořáková
Marie Kladivová
Marta Hofmanová
Marie Vimrová
Karel Žďára
Václav Vimr

Jubilantům gratulujeme

75 let
81 let
84 let
84 let
84 let
87 let

Úmrtí:
Marta Hofmanová

Vítání občánků
26. února 2012 byly slavnostně přivítány mezi občany Desné děti narozené v roce 2011. Tento rok byl na
miminka v Desné stejně „úrodný“ jako v loňském roce, a tak byla zasedací místnost obecního úřadu zcela
zaplněna dětmi, rodiči a příbuznými vítaných dětí.
Po úvodním zahájení přednesl projev starosta obce Josef Jebousek. Pak následovalo vystoupení dětí
z mateřské školy a na klávesy zahrál a zazpíval Adam Šimák. Potom se všichni rodiče podepsali do pamětní
knihy, která je k tomu účelu vedena a každému dítěti je v ní věnována jedna stránka. Maminka dostala
krásnou kytici, děťátko hračku a album jako dar od obce. Po nezbytném focení u kolébky si na závěr šťastní rodiče společně
se starostou připili na zdraví všech dětí.
Přejeme rodinám nových občánků mnoho radosti, lásky, zdraví a pokoje.
A kohože jsme to letos přivítali mezi nás? Skóre bylo 2 chlapečci a 4 holčičky:

Amálie Šuláková

Tereza Drábková

Elena Valentínová

Tomáš Jareš

Natálie Kysilková

František Flídr

„Děti máme proto, abychom si uvědomili, že je tady s námi někdo, kdo je mnohem důležitější než my.
Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé, protože na jejich tvářích ještě můžete číst stopy úsměvu,
který jim dali andělé.
Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.
Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu.“

Novinky z naší školičky
Nový rok 2012 jsme ve školce zahájili narozeninovou oslavou dětí narozených
v měsících listopad - leden. Oslava, tradičně s dortem, slavnostní tabulí a focením, bývá
pěkným zpestřením běžných školkových dnů.
S budoucími prvňáčky (je jich letos 14) jsme se v lednu vydali do Základní školy
v Dolním Újezdě, kde nás uvítali naši známí kamarádi z prvních tříd. Děti si prohlédly
školu a zúčastnily se i běžné vyučovací hodiny, aby názorně viděly, jak to ve škole
chodí.
Na konci ledna jsme uspořádali tzv. ,,Zimní tvoření s rodiči“, při kterém si děti za
pomoci rodičů vyrobily krmítko pro ptáčky a papírový foforámeček. Byli jsme velmi
rádi, že se rodiče sešli v tak hojném počtu.
V úterý 21. února proběhlo ve
školce karnevalové dopoledne. Pro
děti byly připraveny soutěže, hry
a diskotéka. Děti se nám rázem
proměnily v indiány, pejsky, rytíře
a nechyběly ani víly či princezny.
Ve čtvrtek 8. března jsme navštívili Mateřskou školu v Horním Újezdě,
kde jsme společně shlédli krásnou jarní pohádku ,,O pejskovi a kočičce, jak
malovali velikonoční vajíčko.“ Shodou náhod byla veliká chumelenice, tak
se nám o jaru jen snilo (hlavně cestou, kdy jsme se pěšky brodili v mokrém
sněhu do desenského kopce).
Jak už jistě víte, naše školka se zapojila do projektu o nejlepší
venkovskou školku. Děti celý měsíc vyráběly školku snů pro skřítka
Vítka. Malovaly obrázky, skřítky, vyráběly domeček se zahradou atd.
Tímto Vás prosíme o podporu v této soutěži. Můžete navštívit výstavu
v kulturním domě v Poříčí od 2.3. do 31.3. 2012 vždy v době od 8:00 do
17.00 hodin a hlasovat na místě vhozením hlasovacího lístku nebo
hlasovat na www.mas-lit.cz – projekty MAS.
Děkujeme a doufáme, že se umístíme v konkurenci dalších
mateřských škol co nejvýše na pomyslném žebříčku.
Text: Bc. Alena Trávníčková, Bc. Anna Veselíková
Foto: Veronika Lenochová

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2012 - 2013
Ředitelka Mateřské školy Desná oznamuje rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2012/2013
proběhne ve dnech 16. – 30. dubna 2012.
Připomínáme, že je nutné nahlásit v tomto termínu i ty děti, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního
roku (např. únor 2013).
Přihlášku si vyzvedněte v mateřské škole a vyplněnou ji vraťte zpět do 30. 4. 2012.
S přihlášením svého dítěte dlouho neváhejte, protože je možné, že by z kapacitních důvodů nemohlo být přijato.
Maximální počet dětí, které mohou být přijaty je pro tento školní rok pouze 9. Celková kapacita školy je v současné době
35 dětí.
Mateřskou školu můžete se svým dítětem navštívit v kteroukoliv dobu, nejlépe ale v dopoledních hodinách. Provozní
doba je od 6. 30 do 15. 30hodin.
Těšíme se na Vás!
Anna Veselíková, ředitelka MŠ Desná

Vesnice včera a dnes
60 let života na vesnici - popis vývoje dle vzpomínek

dokončení
Pro porovnání předkládám článek o práci a starostech zemědělců i dříve, který byl otištěn ve vlastivědném sborníku okresu
litomyšlského a poličského z října roku 1924 „OD TRSTĚNICKĚ STEZKY“. Článek je doslovný opis, aby obsahoval všechny
myšlenky autora článku.
Cukrovka na Litomyšlsku.
Ze všech druhů /sort/ řepných, které se u nás pěstují,
zaujímá dnes v hospodářství první místo řepa cukrovka,
která nejen se dobře zpeněží, nýbrž poskytuje jmenovitě
i skotu hojnost krmení (píce).

Cukrovka z těchto příčin měla u našich hospodářů již
před světovou válkou chvalné jméno a dnes, kdy cena její
dostoupila neobvyklé výše 23 Kč za 1 q a přídanky, stala
se přímo vzácnou. Nebývalo tak vždy, neboť ještě před sto
a několika lety cukrovka, o níž se nevědělo, že chová

vzácné substance (látky), z nichž lze vyrobiti cukr, byla
v hospodářství málo známá a stála daleko za bílou řepou
(tuřín), z níž byl vařen sirup (sirob), připravovano skládání
do buchet a jiné pochutiny a pokrmy a jíž bylo užíváno
v různých odrůdách ke krmení některých domácích zvířat.
Sláva cukrovky nepřišla rázem, i ona musila projíti
trpkou školu a jen krok za krokem získávala přízně
v hospodářstvích.
Země česká jest pro pěstění cukrovky velmi příhodná
a to nejen pro střední Čechy (Polabí), jak se obyčejně
myslívá a kde se cukrovka nejdříve počala pěstovati, nýbrž
jsou i v ostatních částech Čech příhodná místa pro pěstění
cukrovky, jmenovitě v rovinách podél přítoků labských,
jež od Labe zabíhají i daleko na sever, jih a východ
a k těmto místům náleží též Litomyšlsko, a to svojí
krajinou na toku Loučné od Litomyšle k Cerekvici
s přilehlými obcemi, jichž okruh používáním umělých
hnojiv a zdokonalováním techniky hospodářské, jakož
i stoupáním ceny cukrovky se stále šíří, a potrvají-li tržní
poměry na dnešní výši, bude se šířiti i na ta místa, o nichž
se dosud myslelo, že pro pěstění cukrovky nejsou dosti
příhodná, ba že by tam ani cukrovka nevyrostla.
Cukrovka na Litomyšlsku byla nejdříve pěstována na
půdě obce cerekvické a snad i na půdách obcí těsně
k Cerekvici přilehlých a pak na velkostatcích (Perštýn,
Vlkov, Sedlištky). Stalo se tak roku 1869, kdy byl ve
Vysokém Mýtě dle tehdejšího obyčeje vysvěcen nově
postavený cukrovar (cukrovárna říkali) a počala se v něm
zpracovávati řepa cukrovka (cukrová řepa) na cukr. Po
příkladu vysokomýtském byl postaven roku 1873 rolníky
z okolí obce Cerekvice nový cukrovar na půdě této obce,
neboť pěstování řepy cukrovky na Litomyšlsku se utěšeně
šířilo a byla naděje, že se bude šířiti dále, když pěstitelům
doprava řepy do cukrovaru se zkrátí a zpohodlní. Však
právě v té době cukrovary / a řepařství s nimi / prožívaly
těžké časy, cena cukru klesala, tím i cena řepy. Přesto
však, ač cukrovar cerekvický nebyl udržen v rukách
rolníků a přešel do rukou jednotlivce kapitalisty,
v pěstování řepy cukrovky se neustalo, neboť poznání
o jeho výhodách pro polní hospodářství (zmíněné krmivo,
pak hojná úroda pšenice neb ječmene po cukrovce
a vyčistění pole od plevele), bylo již zakořeněno v určitém
kruhu hospodářů, kteří dovedli dobře počítati (kalkulovati)
a nedali se zastrašit nižší, ba i nízkou cenou řepy.
Cukrovka je rostlina velkých požadavků, všecky
ostatní hospodářské rostliny jsou v tom ohledu mnohem
skromnější, a právě tato její vlastnost odpuzovala mnohé
hospodáře (zvláště na půdách méně úrodných) od pěstění
této vybíravé a velmi lačné rostliny.
Příprava půdy pro cukrovku musí býti mnohem
pečlivější a hnojení bohatší a vydatnější než k jiným
rostlinám, neboť vyžaduje tzv. půdu „zahradní“ tj.
dokonale rozmělněnou, náležitě urovnanou a nejlepšími
hnojivy zmrvenou. Nedokonalé orební a kypřící nářadí
bylo tu po jistou dobu závadou, takže mrvení chilským
ledkem k cukrovce dlouho cukrovary nechtěly připustiti.
To byly závažné příčiny, proč cukrovka častěji ve výnosu
zklamala a proč pěstění její nemohlo se přenésti i do krajin
méně úrodných. Dnes již těchto závad není. Jiná příčina,
která postup cukrovky do méně úrodných krajin brzdila,
bylo mylné mínění, že v těchto krajinách vypěstovaná
cukrovka je malé cukernatosti a proto, že ji nelze
s prospěchem zpracovávati na cukr a že ani za malý peníz
koupená, cukrovaru nepřinese užitku.
Náhled ten byl do jisté míry správný, avšak základ jeho
byl naprosto mylný, neboť nebyla závady té příčinou
jakost půdy, nýbrž nedokonalé její zpracování a mrvení.

Půda totiž nebyla hloubena a dosti kypřena a zákazem
používání jistých hnojiv (kupř. ledku), hospodář ji nemohl
dodati dosti živin, na něž půda byla chudá, následkem
čehož řepa se špatně vyvinula, málo vyrostla
a ušlechtilých, k výrobě cukru nezbytně potřebných látek
nedostatečné množství vytvořila.
Po odstranění těchto závad cukernatost řepy cukrovky
všude uspokojuje a oblast pěstitelská stále se šíří (r. 1910
byla plocha osevná 480 ha, roku 1924 již 689 ha).
Během doby praxe a technické důmyslné pomůcky
odstraňují i jiné nesnáze a těžkosti, jež za dřívějších dob
znesnadňovaly pěstění cukrovky.
Dnes kupř. neuvidíme ručního sázení cukrovky, které
bylo pracné, zdlouhavé a poměrně drahé. Bylo prováděno
pomoci prstu aneb kolíku, jimiž vytlačily se do zkypřené
prsti důlky a do těch vloženo semeno a rukou prstí
zasypáno. O tomto způsobu dnes ovšem se nic neví, neboť
se užívá řeposecích jedno a dvouřádkových ručních strojků
(trakárky) a na větších plochách potažních secích, k tomu
účelu zvlášť upravených strojů, které pracují rychle a co
hlavního i správněji, než se může rukou státi. A tak jest
i s pletím, které nastává hnedle, jak cukrovka vyrazí lístky
ze země a „řádkuje“ a opakuje se dle potřeby (dle
množství vzniklého plevele) vícekrát, až chřást cukrovky
zemi zakryje a plevel sám „dusí.“.
Ku pletí užívá se ručních „škrabáků“ šourovaček a nyní
hlavně pojízdných pleček, jimiž se ničí plevel vzrostlý
mezi řádky. Jak známo, ze semene cukrovky vzroste více
rostlinek, neboť ono zdánlivě jedno semeno, které jsme do
země uložili, obsahuje vlastně více semen jako kupř.
hlávka lnu“, a pak ovšem všecky ty rostlinky na jednom
místě se zdarem nemohou prospívati, proto se jednotí, tj.
slabší méně zdárné rostlinky se odstraní a ponechá se
toliko jedna nejsilnější (nebo pro příhodu dvě). Jednocení,
jsou-li rostlinky dosti vyvinuty, může býti spojeno hnedle
s prvním pletím. „Jednocení“ a pak další okopávání
vzrostlejší cukrovky motykou nedoznaly změny
a ulehčení, zde dále pracují ruce a napíná se hřbet, jak se
říká až do „ prasknutí“ a kolena do „umačkání“, neboť
„jednocení“ děje se v kleku.
Práce spojené se sklizni cukrovky jsou oproti minulé
době ulehčeny a usnadněny tím, že místo dvouhrotých
vidlic, jimiž byla řepa ze země nadzdvižena, užívá se dnes
na větších plochách vyorávadel, které současně zabírají
2 a i 3 řádky, a že sklizeň se provádí mnohem raněji, tedy
z pravidla za příznivějšího, teplejšího počasí, což je
příjemno nejen pracujícímu lidu, nýbrž i potahu
(kravskému i koňskému), nerozbijí se na blátivých cestách
vozy a nezamrzne na poli cukrovka, jak se dříve stávávalo.
Sklizňové práce se musejí díti rychle. Nadzdvižená
(podtrhnutá) řepa se musí očistiti od hlíny, což se děje tím,
že dělník vezme po jedné řepě do každé ruky a otlouká je
o sebe, hlíny zbavené řepy i s natí rovná na hromady,
k nimž přisednou dělnice a nožem (stojáčkem) jednu řepu
po druhé zbavují nati, čemuž se říká „okružování“. Při
okružování řez má na „krčku“ býti kuželovitý, tedy ne
rovný, nehluboký, ač rovný řez není také závadou. Dělnice
skrojenou nať čili chřást odkládá k levé své noze a řepu
k pravé, rovnajíc je na hromady. Řepy vyorá se jen tolik,
kolik lze okroužiti za jeden den a to aby „nezaschla“.
Nemůže-li řepa býti v krátkém čase dopravena do
cukrovaru aneb na filiální váhu, které cukrovary zřizují na
příhodných místech jako sběrny pro odlehlejší obce,
přikryjí se řepné hromádky zemí („krechtují se“), aby řepa
nevysychala, případně nenamrzla, což obé je na úkor
jakosti její. O nať hospodář dělí se s dělníkem na polovici,
ano i ¾ té dá dělníku, v pádu nedostatku pracovních sil

i všecku, avšak dělník nedostává již platu, kdežto pletí,
jednocení a okopávání děje se za plat, k němuž místy
přidává se polední polévka, nebo dá se k svačině
„zavdaná“ a krajíc chleba.
Okružování provádějí hlavně drobní zemědělci
„kravičkáři“, kteří mají pro svůj dobytek málo píce na
zimu, jmenovitě z obcí, kde se nepěstuje cukrovka a není
luk. Lid ten v práci se tuží a sklizeň jde rychle vpřed.
Pěstitel cukrovky za daný chřást má náhradu v řízkách, jež
mu cukrovar vrací a dostane za každý dodaný cent řepy
60 kg lisovaných bezvodných řízků, které jsou dobrým
krmivem pro dojnice.
Pro řízky jezdí hospodáři do cukrovaru a odlehlejším
jsou zasílány drahou na příhodné jim vykládací železniční
stanice. V novější době dodavatelé cukrovky nádavkem
dostávají za dodanou řepu též určité množství rafinády
(bílý cukr) a kalů, výborné to vápenné hnojivo.
Platy dělníků „na cukrovce“ pletí, jednocení,
okopávání (nebývaly valné, 80 h., 1 K, 1 k 20 až 60 h
denně), avšak ani cena cukrovky nebyla tučná

a pohybovala se q od 1 K 60 h až do 2 K 20 – 40 h, proto
přece mnoho i chalupnických dívek, dokud si nemohly
vypomoci „vyšíváním“ kroužkováním, štráfy), spěchalo na
práci„ na cukrovku“, aby si mohly opatřiti lepší nedělní
šat, neboť jejich chalupa „na to nestačila“.
Dnes jest ovšem jinak, plat dělníkům „na cukrovce“
upravuje mzdová komise v Praze každý rok vzhledem
k stávajícím drahotním poměrům, a pěstitelé řepy
cukrovky prostřednictvím své Řepařské jednoty rovněž
každoročně smluví cenu řepy s cukrovary dle tržních
poměrů na cukerním trhu.
Poměry jak pro řepaře, tak i pro dělníky jsou dnes
mnohem lepší, příznivější než byly dříve a proto řepařství,
které je důležitou národohospodářskou složkou, má u nás
nadějnou budoucnost.
Tolik doslovný opis článku – autor B. Beniš.
zpracováno leden 2004

Oldřich Kladivo

Předvánoční setkání „Přátel pěší turistiky a historie obce“
Po roce se v sobotu 17. prosince
2011 sešli příznivci pěší turistiky
a historie
obce
a
okolí
na
předvánočním setkání v hostinci Pod
hájem.
Program
již
tradiční
s prohlídkou fotografií jak historických, tak i současných,
z pochodů po okolí naší vesnice i jiných událostí v obci.
Setkání bylo velmi přátelské, s účastí asi 45 přítomných
jak z Desné, tak i okolních vesnic. Pěších pochodů se
uskutečnilo již 11. Dokumenty z těchto vycházek by
vydaly již na docela obsáhlou knihu. Děkujeme všem, kteří
se pochodů účastnili i ostatním, kteří mají zájem o historii
obce i za případné zapůjčení starších fotografií a informace
z dob minulých. Je to velmi zajímavé.
V krátkosti ještě výčet míst, které jsme při pěších
pochodech navštívili: výprava k pramenům řeky Desné,
soutok řeky Desné a Desinky pod hájovnou Kozmín,
pozůstatky sklárny na Posekanci, pozůstatky po parní pile
v lese nad rybníkem Zimka, nová lesní vodní nádrž nad
Zimkou, původní místo sklárny v Lubné, Nedošínský háj,
soutok řeky Desné a Loučné u obce Tržek, zachovalé
zařízení mlýna v Lukách, Růžový Palouček, Bor

u Proseče, skalní útvar „Kolumbovo vejce, Kazatelna,
Betlém“, studánka „Kapalica“ nedaleko Polanky, muzeum
cyklistiky a okolí zámku Nové Hrady, farmářský chov
daňků a jelenů v Nových Hradech, pískovcové sklepní
obydlí ve Zderazi, skalní pískovcová rokle „Pivnice“,
Toulovcovy maštale, Panský stůl, Panské rybníky,
Voletínská studánka, Vranice, cesta zv. „Voštice“ a místa
původní osady Paděrek, nová vodní nádrž Kamenné
Sedliště, budislavské rybníky a koupaliště „Širůček“, parní
pila p. Dostála, pískovcová skála „Hradisko“, Škrochův
mlýn Obora, Paseky u Proseče, památník generála Josefa
Svatoně a kapitána Eduarda Sošky, rozhledna Terezka,
soukromá zoofarma, muzeum dýmek a sklářských výrobků
z Posekance v Proseči, Široký Důl – Kopec, retenční vodní
nádrž Královec, Kadidlova jedle, srubové chatky na
Oborách, sedlišťské paseky, lesní údolí „Pod Hůrami“,
Choceň – přírodní park „Peliny“, údolí kolem řeky Tichá
Orlice, památník J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí.
Seřazeno podle pořadí pochodů. Podrobnější popis výprav,
byl vždy v novinách Deseňáček.
Kladivo Oldřich

Jarní vyšlápnutí s přáteli pěší turistiky a historie obce
Na úterý 8. května 2012 je opět naplánován další
výšlap, na který srdečně zveme. Vezměte do batohu
svačinu, dobrou náladu a nenáročný výšlap do okolní
přírody po dlouhé zimě bude jistě radostí i pro Vás

z pohybu a příjemně prožitého dne se spoluobčany.
Bližší informace budou včas oznámeny místním
rozhlasem.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

70 let od smutné události
10. června letošního roku to bude již 70 let od smutné události násilného ukončení
života JUDr. Stanislava Ropka, tehdy soudce Okresního soudu v Pardubicích. Represivní
odvetné akce nacistů po atentátu na Heidricha, kdy byly vyhlazeny Lidice a Ležáky. Jméno
JUDr. Stanislava Ropka je
zapsáno na pamětní desce
pomníku padlých desenských
rodáků z obou světových válek,
která byla odhalena 13. července
1947.
Narodil se v Desné, v rodině
vesnického kováře
Františka
Ropka. Jeho velkou zálibou byl
skauting. Bez přímého důkazu,
snad jen že na něho padl los, byl
zatčen v úřadě Okresního soudu
v Pardubicích,
vysvlečen
ze
soudního taláru a bez rozloučení s rodinou ještě ten den večer na Zámečku v Pardubicích
popraven.
Oldřich Kladivo

Zajímavosti naší obce
Rybníček
Louky, které se
rozprostírají po obou
březích říčky Desné,
jsou většinou mokré
a nekvalitní. V dávné
minulosti se každý
kousíček
posekal
a usušil. Později, kdy
se
zjistilo,
že
nekvalitní
krmivo
nenese úspěchy ve
stájích, zrodila se
myšlenka
využít
jeden
z mokřadů
k jiným
účelům.
Obec Desná začala uvažovat o vybudování požární nádrže.
A tak na louce u „Drábkovy hospody“ byla vybagrována
jáma technikou zemědělského družstva. Voda byla
zároveň osazena rybou a družstevníci na Desné se těšili na
smažené kapry ve společné jídelně. Skutečnost byla ale
trochu jiná, protože ryby vyžadují péči jako jiné zvířectvo
a hlavně nerostou jen „z vody“. Tak ubíhal čas. Nádrži –
rybníčku nikdo už nevěnoval čas a pozornost. Okolí
postupně začala příroda zakrývat křovím, nádrž se
zanášela sedimenty a radost snad měly jen děti v zimě, kdy
měly kousíček ledu na bruslení a hokej. V době, kdy se
Krčínovu řemeslu vyučil a do Petrova cechu byl přijat
Ing. Josef Flídr, se nad rybníčkem začalo blýskat na lepší
časy. Kouzlu tichého života ve vodní říši postupně propadl
i Dušan Flídr a časem se zapojila celá rodina. Vodní
plochu, jak je místo vedeno na katastru, si pronajali od
majitelky paní Říhové do užívání. Rybníček vyčistili od
nánosu bahna, vyřezali křoviny, upravili a zpevnili břehy,
aby dírami od ondater neutíkala voda. Pod vedením
Dušana, který je v současnosti hlavním pracantem na
rybníku, vznikl upravený přítok do rybníka, který napájí
studánka „Pod silnicí“. Vybudoval malý odchovný
rybníček a také malé nádržky pro žáby. Toto zařízení je

zakryto ochranou sítí proti predátorům, zvláště proti
volavkám šedým, které by dokázaly tuto vodní plochu
vyplenit v krátké době nebo osazenou rybu potrhat
a poškodit a odsoudit ji tak k úhynu. Proti lidským
škůdcům však ochrana zatím není. Byly tak vytvořeny
podmínky pro vznik biotopu skokana hnědého a skokana
zeleného. Lze tady také spatřit vzácného ledňáčka.
Majitelé nakupují rybí násadu v litomyšlském rybářství. Je
to kapr, amur, štika, sumec… Ryby se musí pravidelně
krmit zrním, můžete vidět u rybníka i hromádky chlévské
mrvy, která se také dává do rybniční vody, aby zde žili
červi a plankton pro rybu. Teplota a PH vody se musí
pečlivě sledovat, stejně tak množství kyslíku, hlavně
v horkém létě. I ryby mohou mít různé nemoci. Nejhorším
škůdcem jsou paraziti v jejich žábrech, protože dojde-li
k jejich přemnožení, ryba se udusí. Tomuto se chovatelé
rybáři brání přidáním hypermanganu nebo malachitové
zeleně do vody, takže z důvodů prevence je možno
zahlédnout, vodu trochu načervenalou nebo smaragdově
zelenou. Celoročně se také okolí rybníka seká, část trávy
spořádají amuři na rozdíl od kaprů, kteří se přirovnávají
k prasatům, a to jak svým výkrmem, tak rytím v bahně.
Proto je vidět vodu často zkalenou, což rybáři vítají,
protože vidí, že ryba bere krmení. Tak jako jsou pro
zemědělce žně a celoroční sklizeň, je pro rybáře výlov.

Každoročně Flídrovi rybníček loví. Výlovu předcházejí
přípravy. Musí se připravit sítě, kádě, kesery, lováky,
noční vypouštění rybníka a v neposlední řadě občerstvení
pro lovící i pro přátele, kteří přijdou k rybníku. Zajímavou

podívanou je výlov a ryby v kádích hlavně pro děti. Jsme
vždy rádi, když nám přeje počasí. Zveme vás všechny na
podzimní výlov „Malého Rožumberku“, odkud si můžete
odnést čerstvou rybu. Rybí maso patří od pradávna
k postním jídlům. Příznivý účinek konzumace rybího masa
spočívá především v obsahu lehce stravitelných
plnohodnotných bílkovin potřebných pro optimální tvorbu
tkání. Významnou složkou rybího masa jsou vitamíny
D, A, minerální látky jako fosfor, selen a zinek,
nenasycené mastné kyseliny, které se uplatňují v prevenci
kardiovaskulárních onemocnění, rozšiřují cévy (snižují
krevní tlak) a ovlivňují metabolismus cholesterolu. Pokud
však chceme pro naše zdraví něco udělat, bez ohledu na
naše postní zvyky, jistě pochopíme, že to jen o Vánocích
nezachráníme. Máme-li si dopřát rybí pochoutku častěji,
musíme úpravu ryb střídat a můžeme vyzkoušet
i některou z jiných sladkovodních ryb než je kapr.

Předkládáme vám i několik odzkoušených receptů:
Letní rybí pánev
500g filetů z jakékoli ryby
2 malé cukety
2 rajčata, 1 cibule
300g brokolice nebo květáku
1 kostka zeleninového bujónu
2 stroužky česneku
tuk na vymazání formy
petrželka
Zeleninu upravenou na plátky
a růžičky povaříme na poloměkko
v zeleninovém vývaru. Zeleninu
vyjmeme a ve stejném vývaru velmi
krátce povaříme kousky rybího
masa a scedíme. Do vymazané
formy dáme zeleninu promíchanou
s rybím
masem,
opepříme,
přisolíme a poklademe tenkými
plátky česneku. Posypeme sýrem
a zapečeme. Zdobíme petrželkou
a podáváme s hlávkovým salátem.

Rybí pomazánka
400g vařené ryby
1 cibule
50g sterilovaného celeru
1 lžíce hořčice
2 lžíce oleje
Dobře
utřeme
dohromady
a namažeme na topinky. Zdobíme
kapií.

Ať si pochutnají jak Vaše mlsné
jazýčky, tak i všechny buňky
Vašeho těla.
Flídrovi

Guláš z kapra
4 porce kapra
100g uzeného bůčku
1 lžička mleté papriky
pepř, sůl
2 cibule
100g rajčat
100g zelených paprik
1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
2 dcl smetany
Kapra zbavíme kůže a kostí
(filetujeme), pokrájíme na kousky,
zaprášíme
moukou,
osolíme,
opepříme, přidáme papriku a prudce
opečeme na vyškvařeném mletém
bůčku. Přidáme máslo, nakrájenou
zeleninu a dusíme 15-20 minut.
Zalijeme smetanou, krátce povaříme
a ihned podáváme. Příloha je chléb.

Výsledky hospodaření ZD Dolní Újezd za rok 2011
Byl to příznivý rok

Členové a zaměstnanci Zemědělského
družstva Dolní Újezd počátkem března
výročními schůzemi uzavírají uplynulý
rok. Rok 2011 se zařadil mezi
nejúspěšnější
roky
v historii
hospodaření. Za přispění příznivých
povětrnostních podmínek se sklidila vysoká úroda
obilovin, olejnin, máku, ale i krmných plodin.
Stabilizovala se výroba mléka, zvýšily se prodejní ceny
většiny zemědělských výrobků. Vracejí se velké investice,
které družstvo v minulých letech směrovalo do
rozhodujících odvětví, tj. do rostlinné výroby, chovu skotu
a do energetických výrob /bioplynová stanice, peletizační
linky/. Příznivě se projevují akvizice posledních let,
zejména převzetí Zemědělského družstva Příluka a získání
dceřinné společnosti Zemědělského družstva chovatelů
a pěstitelů v Litomyšli.
V rostlinné výrobě došlo k růstu výnosů, k poklesu
nákladů na jednotku produkce a k růstu prodejních cen
u všech výrobků. U obilovin se sklidilo 6,72 t/ha, z toho
výnos pšenice na ploše 2 133 ha přesáhl 7,5 t/ha, výnos
řepky činil 4,11 t/ha, máku 1,3 t/ha. Současně rostly

náklady na hnojiva, na provoz mechanizace, kde zejména
cena nafty se zvýšila o 3,24 Kč/t, tj. bezmála o 5 milionů
korun.
V živočišné výrobě je nejdůležitější výroba mléka,
která přináší pravidelné měsíční platby ve výši 12 – 13
mil. Kč. Dojivost se stabilizovala v úrovni 9 000 lt, cílem
není další zvyšování užitkovosti, ale hledání
ekonomického optima vynaložených nákladů. Rozsah
chovu prasat a drůbeže družstvo přizpůsobuje tržním
podmínkám. Proto došlo k omezení výkrmu prasat
a finálním produktem se stávají selata o váze 25 kg.
Bioplynová stanice dodala do veřejné sítě 9 milionů
kWh elektrické energie, to je více jak dvojnásobné
množství než družstvo spotřebuje. Prostřednictvím
bioplynové stanice se denně zhodnotí 50 tun siláží
a senáží, 20 tun kejdy, veškeré krmné zbytky ze stájí
a skladovacích prostorů. Co se nehodí pro bioplynovou
stanici, zužitkují peletovací linky produkující peletky pro
teplárny a elektrárny. Jde o slámu, která není určena
k podestýlání zvířat ani k hnojení na poli, odpady
posklizňové linky apod. Z toho je patrné, že družstvo je
schopné využít veškeré odpady. Rozhodující význam

bioplynových stanic a peletovacích linek spočívá v tvorbě
zisku, který přesahuje 1/3 celkového zisku družstva.
Dobré výsledky umožnily zvýšit nejen odměny, ale
především významně zvýšit nájemné z půdy na
3 300 Kč/ha.
Často se diskutuje, jaký je přínos zemědělství pro stát,
pro občany. Zemědělské družstvo Dolní Újezd odvedlo na
odvodech a daních 56 mil. Kč, přínos občanům ze
zaměstnanosti, majetkového vypořádání oprávněných osob
z transformace a z nájemného z půdy činí 127 mil. korun.
Družstvo je v našem regionu v oblasti zemědělství nejen
největším výrobcem, ale i zaměstnavatelem 345 osob.

Do letošního roku vstupují družstevní rolníci
s optimismem. Družstvo má vyšší zásoby výrobků
určených k prodeji, dostatek kvalitních krmiv pro
živočišnou výrobu a bioplynovou stanici, vyšší finanční
zdroje. Nemůžeme ale očekávat tak příznivé podmínky
jako v uplynulém roce, bude tedy nezbytné zvládnout
vývoj nákladů, protože šetřit se má i když se daří.
Máme tedy vytvořeny všechny předpoklady pro
úspěšné zvládnutí roku 2012.
Ing. Václav Klejch
předseda představenstva

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7.1.2012 se v naší obci a okolních vesnicích uskutečnila již po dvanácté Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem
byla Farní charita Dolní Újezd. V rámci sbírky bylo celkem vybráno 199 235,-Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Dolní Újezd
71 921,- Kč
Vidlatá Seč
16 375,- Kč
Poříčí
12 993,- Kč
Jiříkov,Václavky
3 180,- Kč
Desná
16 478,- Kč
Mladočov
4 010,- Kč
Osík
26 922,- Kč
Budislav
14 656,- Kč
Zrnětín
5 010,- Kč
Horní Újezd
27 690,- Kč
Celý výtěžek sbírky bude odeslán na ústřední sbírkové konto.
Připomínáme rozdělení sbírky. Z celkově vybrané částky je 65%
navráceno organizátorovi sbírky (místní farní charitě), zbývajícími
35% vybrané částky se hradí potřeby diecézní charity, humanitární
pomoci, režie sbírky.
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla.
Finanční prostředky vybrané v roce 2012 určené místní charitě
budou využity opět na nákup kompenzačních pomůcek (polohovací
postele, klozetové wc židle, mechanické vozíky…), zdravotního
materiálu,
financování
provozních
nákladů
spojených
s poskytováním pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Naše srdečné poděkování patří všem, kteří nám opět pomohli při
organizaci Tříkrálové sbírky, hlavně bychom chtěli poděkovat dětem
za velkou účast (velmi nás potěšilo, kolik jich letos přišlo a mělo zájem se zúčastnit, moc si toho vážíme) a dále vedoucím
skupinek (za zodpovědnou práci) a v neposlední řadě těm, kdo naše koledníky mile přijali a štědře obdarovali.
Děkujeme Vám všem za pomoc. Moc si Vaší pomoci vážíme .
Pracovníci farní charity Dolní Újezd
.

Velikonoční zamyšlení
Nikdy jsme nebyli vystrašeni, tak jako dnes

Autobus zaparkoval na městečku. Několik desítek
schodů a v Polešovicích na faře zvoní zvonek. Přijel zájezd
z Valašska. V následovné besedě jsme s každým probrali
jejich životní situaci, starosti i radosti. V závěru mě
oslovila maminka bývalého spolužáka:
„Byla jsem nedávno navštívit naše mladé. Snacha
vypadala velice smutně, tak se jí ptám, jestli není nemocná
nebo co se děje? Ale dívala jsem se na zprávy, jak se
všechno zdražuje, opáčila ona. A tak si říkám, že kdyby
děcka chtěla jít třeba na vysokou školu, tak je ani
neuživíme, finančně bychom to neutáhli. Mám strach
z naší budoucnosti.
Když jsem pochopila, co mi vlastně říká, tak jí
povídám: Proč takhle uvažuješ? Děcka mají kolem deseti
roků. Vem si, že jsem vyrůstala v padesátých letech – ne
že jsme se báli, co bude za deset let, my nevěděli, co příjde
dnes. Ne že bychom se báli hladu, my jsme skutečně
neměli co jíst. Ne že bychom se báli o peníze, my jsme je
skutečně neměli. Bála ses cokoli veřejně říct, aby tě
nezavřeli. Nikdy nebylo tolik nesečených luk jako dnes.
Nikdy nebylo tolik produktů jako dnes. Spěcháme,

abychom seděli před televizí, ztrácíme smysl pro realitu.
Plínky na děcka jsme vyvařovali. Chtěls oběd, musel sis
nejprve zatopit v kamnech. Chtěls vodu, musel jsi venku
k pumpě…. Dnes máš plenky na jedno použití, mikrovlnku
na dosah ruky, vodu studenou i teplou přímo v bytě.
Logicky z toho vyplývá, že s každým novým spotřebičem
získáváš dobrou hodinu ušetřeného času. Měla bys být
spokojenější, radostnější. A teď se dívám do tváře své
snachy a zjišťuji, že to tak vůbec nefunguje.
Myslím, že se lidé nikdy neměli tak dobře jako dnes,
ale také nikdy nebyli tak vystrašení jako dnes. Jedna
z nejčastějších vět, které vyšly z Kristových úst, zní:
Nebojte se!“
Když se lidé vzdalují Bohu, začínají se bát. Když se
vzdaluje světlo, začínáš vidět stíny. Nezřetelné obrysy
věcí, kterým přisuzuješ ve své fantazii neskutečné
vlastnosti.
A tak Vám v duchu myšlenek této paní, která se denně
v modlitbě setkává s Bohem – a je to vidět na jejím
zdravém úsudku, přeji ono Kristovo Pokoj Vám!
Nebojte se.
převzato

Tradiční dětský karneval
Na konci ledna se již tradičně na sále hostince Pod Hájem konal
maškarní karneval pro děti, který byl letos v pirátském stylu.
Pódium se proměnilo v pirátskou loď a téměř všichni pořadatelé
v piráty. I letos čekal na malé účastníky bohatý program. Na
začátku děti doplňovaly netradiční křížovku, kdy musely hádat
části obrázku, které tvořily příběh. Tento příběh dětem prozradil,
že cílem karnevalu bude hledání pokladu. Po splnění tří disciplín –
shazování kelímků míčkem, přiřazování pohádkových dvojic
a skládání pirátské mapy – si malí i velcí účastníci protáhli tělo při
Cvičení s Míšou. Následovalo hledání klíče od pokladu a pak už si
každé z dětí odnášelo balíček pěkných odměn. Nechybělo ani
vyhlášení nejlepších šesti masek. Rozhodování nebylo vůbec
jednoduché, protože letos se sešly opravdu moc hezké masky.
Karneval jsme zakončili hrou, která nesmí nikdy chybět, a to
židličkovanou.
Ohlasy na karneval byly kladné, což nás velmi potěšilo. Jsme
rádi, že úsilí vynaložené na přípravu nebylo marné. Účast dětí byla
opravdu hojná. Škoda jen,
že se totéž nedá říci také
o hasičském plese, který je de facto jedinou kulturní akcí v naší obci a má již více než
padesátiletou tradici.
Věra Rosypalová.

.
Kulturní komise a obecní zastupitelstvo Poříčí
všechny srdečně zve na divadelní hru

Limonádový Joe
v podání pardubického divadla EXIL.

V sobotu 14. dubna 2012 v 19.30 v KD Poříčí
Po představení prostor k besedě s country muzikou a drobným
občerstvením
Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Poříčí nebo
Marie Rosypalová tel. 733 344 324

Kominictví
a klempířství

Zdeněk Doležal, Dolní Újezd
Tel. 737 027 632
oznamuje, že přebírá
po panu Tomanovi domácnosti s plynovými spotřebiči.
V případě potřeby volejte.
Dále firma provádí vymetání komínů, povinné kontroly,
vložkování, prohlídky kamerou.

Kulturní komise a Klub oživení historie zve rodiče s dětmi, důchodce i další zájemce na zahájení

Velikonoční výstavy
do DPS a Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě
v neděli 1. dubna od 13.30 do 17.00 hodin
V DPS zahájí program hudební vystoupení žáků ZUŠ a beseda se spisovatelkou Kamilou Skopovou z historie oslav
příchodu jara, velikonočních svátků a zvyků a obyčejů v tomto období.
Průběžně proběhne ukázka předení na kolovratu a zdobení kraslic paní Jonákovou z Poličky. Ing. Lenka Kmošková
z Centra řemesel v Sebranicích předvede ukázku tkaní na malém stavu. Z Rodinné dílny Matoušovy nabídne Petra
Matoušová drobné malované suvenýry ze skla a Jana Ondráčková medové perníčky. V muzeu bude k vidění ukázka práce
uměleckého kováře Tomáše Nováčka a práce řezbářů Josefa Matouše, Františka Malého juniora a seniora, který navíc
předvede pletení velikonočních pomlázek různých tvarů.
V trvalé expozici budou ukázky různých technik zdobení vajíček, tradiční velikonoční pečivo, historické velikonoční
pohlednice, různé druhy pomlázek atp. Připomenuty budou velikonoční zvyky.
Výstava potrvá do velikonočního pondělí 9. dubna včetně neděle 8. dubna vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Ve všední dny
bude muzeum k dispozici pro MŠ a ZŠ po telefonické dohodě na tel. 461 631 175 nebo 605 355 211.
Srdečně zve výbor Klubu oživení historie obce Dolní Újezd

Tradiční velikonoční jarmark 1. dubna
od 9.00 – 16.00 hod V DPS Dolní Újezd
Od 13.30 vás svým pěveckým vystoupením potěší žáci ZUŠ Dolní Újezd.
Můžete se těšit na velikonoční perníčky, sladkosti, zahrádkářské potřeby, velikonoční aranžmá
a dekorace, drobné dárkové předměty,….
Těšíme se na hojnou účast.

Pedikérské a podiatrické služby
Dovoluji si Vám nabídnout služby z oblasti péče o nohy:
- přístrojovou /suchou, medicinální/ pedikúru – moderní, bezbolestná /kuří oka, zarůstající nehty/, vysoce hygienická,
šetrná a zároveň velice účinná /např. u ztluštělých nehtů/ metoda ošetření nohou výbrusem a odbroušením frézkami
- klasickou /mokrou/ pedikúru
- modelaci individuálních silikonových korektorů – vhodné při léčbě a prevenci např. vbočených palců, meziprstních
kuřích ok aj.
- nehtová rovnátka /orthonyxie/ - v kombinaci s přístrojovým ošetřením velice účinná
a bezbolestná léčba zarůstajících nehtů /rovnání nehtů/
-nehtovou protetiku – náhrady chybějících částí nehtů
- reflexologii chodidel, parafínové zábaly nohou
- modelaci termoplastických stélek do obuvi
- zdobení nehtů – laky, gel-laky, gelová „francie“, P-shine
- prodej přípravků pro ošetření nohou, hygienických stélek
a dezinfekčních filtrů a granulí do obuvi
- mobilní pedikúru, dárkové poukázky, poradenství
- péče o nohy při nemoci /diabetes, lupénka aj./
Ráda Vám pomohu a poradím!
Jana Andrlová, Osík 324
e-mail : pedikura.osik@seznam.cz

Více na stránkách www.pedikura-johanka.cz
tel.: 607 677 502, 461 619 201

V minulém čísle Deseňáčku bylo chybně uvedeno datum odvozu popelnic na přelomu roku. Za
způsobené nepříjemnosti se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.
Redakce Deseňáčku
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