
   

 

Hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné, 

hodně lásky, neboť je ji málo a všechno, co by za to stálo. 

 

 

 

  
 

 

Dárky v komoře 
Listonoš zazvonil dvakrát. Do Vánoc scházelo pět dní. Nesl obrovskou krabici zabalenou v drahém 

papíru a zdobenou zlatými stuhami. 

 „Dále“, ozvalo se z domu. Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leželo plno prachu. 

V křesle seděl starý muž. „Podívejte, jak krásný dárek vám nesu!“ zahlaholil vesele listonoš. „Děkuji. 

Klidně ho postavte na zem,“ odpověděl muž smutně. Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice 

obsahuje něco krásného nebo drahého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil v blahobytu. Proč ho tedy 

dárek tolik zarmoutil? 
„Pane, vás ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?“ „Nemůžu…opravdu nemůžu“, 

odpověděl stařík se slzami v očích. A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do 

sousedního města a zbohatla. Každý rok mu k Vánocům posílá dárek s lístkem: „Od dcery Lucie a jejího muže.“ Nikdy žádné 

osobní přání, jediná návštěva nebo pozvání: „Přijeď k nám na Vánoce.“ „Jen se pojďte podívat,“ dodal muž a unaveně vstal. 

Listonoš šel za ním.  

Když došli ke komoře, stařík ji otevřel. „Ale…“ podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními dárky. Každý rok přišel 

jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázané lesklými stužkami. „Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!“ divil se 

listonoš.  

„Ne“ prohlásil zklamaně stařík. „Není v nich láska.“  

 

 

Radostné prožití svátků vánočních provázených dárky plnými 

lásky, v novém roce mnoho zdraví a pokoje do Vašich rodin 
     ze srdce přejí zastupitelé obce Desná a redakce Deseňáčku. 

 

 

 

Narodil se Kristus Pán, radujme se, 
 z růže kvítek vykvet nám, veselme se, 

z života čistého, z rodu královského, 

nám, nám narodil se…. 

 

a mnoho dalších koled a písní je pro Vás připraveno na 

tradičním vánočním setkání se spoluobčany a přáteli 

u našich jesliček v předvečer Štědrého dne 

v neděli 23. prosince od 16. hodin. 
 

Přijďme rozdat nebo přinést si vánoční radost 

do svých domovů. 

Vezměte s sebou lampičku, nechť se betlémské světlo 

rozzáří i u Vás. 
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Vážení spoluobčané, 
stejně jako loni ke konci roku Vám chci sdělit 

informace o obci a letošním dění. Loni jsem začal 

školkou, tak i letos. Ve školce se skutečně 

podařilo stabilizovat provoz po stránce 

personální i takového běžného dění. Bylo 

provedeno několik úprav vedoucích ke 
zlepšení vnitřního klimatu, zateplení 

soklu, aby nedocházelo k promrzání od 

země, upraveno odsávání par v kuchyni 

a pokus o seřízení dveří a oken. Už první mrazy ukázaly, že 

řešení bude složitější, dveře namrzají dál. Do rozpočtu 

příštího roku musíme dát dovybavení kuchyně, aby 

nedocházelo ke kritice ze strany hygieny. Děkujeme 

ředitelce Anně Veselíkové, obci Poříčí a starostovi 

Františku Bartošovi za skvělou spolupráci. 

V loňském roce jsme podali žádost o dotaci na úpravy 

stromů v obci, po roce a půl však nemáme jistotu přiznání 
této dotace. Další žádost jsme dali o dotaci na č. p. 40 

(zateplení, výměnu oken a dveří a topných systémů) 

v březnu tohoto roku, na výsledek však stále čekáme. Další 

žádost o stejnou dotaci k zateplení a výměně výplní (beze 

změn topných systémů) jsme podali na č. p. 100 zatím 

neúspěšně. Nyní připravujeme podklady k opakování 

žádosti. Ve spolupráci s SDH, které je nositelem projektu 

rekonstrukce a úprav hřiště, byla prostřednictvím MAS  

 

Litomyšlsko na tuto akci získána dotace 500 tis. a část 

úprav je realizována. V letošním roce došlo k posunu 

v problematice RUD (rozpočtové určení daní), byl schválen 

nový systém rozdělování daní tak, aby se odstranila ta velká 

rozdílnost příjmu na občana, ale jak to bude s naším 

rozpočtem v příštím roce doopravdy teď neví ani 

p. Kalousek. Na veřejném zasedání 13.12. byla projednána 

problematika po schválení nového zákona o odpadech 

a způsob platby včetně výše poplatku. V dnešní nelehké 

době zvyšování plateb občanů ve všech směrech je to velice 

citlivé téma, ale podléhá zákonu tohoto státu. Již jednou 
jsme se zmínili o složitém problému – řešení rekonstrukce 

50 let starého vodovodu. Ještě jednou chci tuto 

problematiku otevřít na veřejném zasedání 21.12. 

U Sýkorů.  
Ještě jednou připomínám svátek obce „Setkání rodáků 

a oslavu 75 let SDH“, ke kterému máme nyní veškerou 

dokumentaci díky manželům Dvořákovým, kterým tímto 

děkuji a stejně tak i manželům Řehůřkovým za jejich 

soustavnou pomoc. Děkuji tímto všem, kteří přiložili ruku 

k dílu při opravě hasičské zbrojnice, zvláště zaměstnancům 

obce a hasičům.  

Přeji Vám všem požehnané prožití svátků vánočních 

a jen vše nejlepší v roce 2013.   

                                                Josef Jebousek, starosta obce

 

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 23.10.2012 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 

- nájemní smlouvu č. 122 se Zemědělským družstvem 

Dolní Újezd na pronájem orné půdy o výměře 127 091 m2 

a trvalý travní porost o výměře 65 m2 
- smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení 

s firmou Pavel Menšík – Elektro Dolní  Újezd 

- smlouvu o dílo s firmou DS DELTA s. r. o. Lubná na 

opravu místní komunikace na  p. p. č. 656/1 

- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2013 

s Mikroregionem Litomyšlsko – Desinka na financování 

akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“ 

- smlouvu č. 38/20212/POV s Mikroregionem Litomyšlsko 

na akci Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu 

Litomyšlsko, dílčí akce Desná – oddechová zóna pro děti 

a  dospělé 

- smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

č. 39/2012 s Mikroregionem Litomyšlsko 

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí: 

- žádost pana Lubomíra Jareše o odkoupení pozemku 

p. č. 115/7  

- žádost paní Zdeňky Netolické o výměnu pozemku 

u Xaverova 

- projednání odprodeje pozemků ve vlastnictví obce 

Xaverovu 

- dopis pana Vlastimila Čermáka ve věci opravy obecní 

cesty 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 13.12.2012 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- zapůjčení finančních prostředků SDH Desná na dobu 

nezbytně nutnou pro financování úprav sportovního areálu 

v obci 

- dodatek č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené dne 

16.12.2011 mezi firmou EKOPLAN s. r. o. Praha a obcí 

Desná 

- rozpočtová opatření č. 1 – 3/2012 

 

Odpady v roce 2013 
Zastupitelstvo obce Desná schválilo na svém zasedání dne 13.12.2012 vydat Obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem podle této vyhlášky je fyzická osoba, která 

má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. 

Byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu. Sazba poplatku pro rok 2013 činí 550,- Kč za osobu. 

Poplatek pro poplatníka podle této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku 

nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.8. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková 

povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 
 

Informace obecního úřadu 

  



   

 

Obnova katastrálního operátu („digitalizace“) 
v návaznosti na daň z nemovitostí pro rok 2013. 

V průběhu roku 2012 proběhla v obci Desná 

(katastrální území Desná u Litomyšle) obnova 

katastrálního operátu. Důsledkem obnovy katastrálního 

operátu může být jak změna výměry jednotlivých parcel, 

tak změna poplatníka daně z nemovitostí (pozemku). 

Dle § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je 

poplatníkem daně z pozemku vlastník pozemku. 
U pronajatých pozemků je podle § 3 odst. 2 téhož zákona 

poplatníkem daně z nemovitostí nájemce, jde-li, mimo 

jiné, o pozemky evidované v katastru nemovitostí 

zjednodušeným způsobem. 

Provedená obnova katastrálního operátu 

(„digitalizace“) evidenci pozemků zjednodušeným 

způsobem odstranila a v současné době jsou již ve 

„zdigitalizovaném“ katastrálním území veškeré pozemky 

evidované v katastru nemovitostí v konkrétním druhu 

pozemku (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha, 

atd…). Daň z takovýchto pozemků musí platit vlastník 

(případně spoluvlastník) pozemku, a to i v případě, že se 

jedná o pozemky pronajaté. 

Změny v katastru nemovitostí vyvolané „digitalizací“ 

však mohly mít vliv i na přiznání poplatníků, kteří nemají 

žádné pozemky pronajaty (mohlo dojít např. ke změně 

výměry pozemků). Podle § 133a zákona o dani 

z nemovitostí platí, že dojde-li ke změně okolností 

rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě 
poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna 

zdaňovacího období přiznat. 

Tímto Vás tedy upozorňujeme na možnou Vaši 

povinnost podat v průběhu ledna 2013 na Finanční úřad 

pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Litomyšli, 

daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013. 

Pokud tak v tomto zákonem stanoveném termínu 

neučiníte, může Vám vzniknout podle § 250 daňového 

řádu povinnost zaplatit pokutu. 

 
 

Výsledky hlasování v obci Desná 
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 12.10. – 13.10.2012  

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů. 270 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky.  149 

Počet odevzdaných obálek.    149 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem.  142 

Volební účast v %.       55,19 
 

 1. Koalice pro Pardubický kraj  53 hlasů 

 2. TOP 09 a Starostové pro Par. kraj 42 hlasů 

 3. ČSSD    12 hlasů 

 4. ODS     12 hlasů 

 5. KSČM    10 hlasů 

 6. Nezávislí      4 hlasy 

 7. Východočeši      2 hlasy 

  8. Česká strana pirátská   2 hlasy 

  9. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI       1 hlas 

10. Národní socialisté – levice 21. Století 1 hlas 

11. Strana zelených   1 hlas  

12. Dělnická strana sociální spravedlnosti  1 hlas     

13. Suverenita- Strana zdravého rozumu 1 hlas 

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10.2012 

1. kolo 
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu. 270 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky.    149 

Počet odevzdaných úředních obálek.    149 

Počet platných hlasů ve volebním okresku celkem.    140 

Volební účast v %.         55,19 

 

1. Vojtěch Stříteský (KDU-ČSL)  64 hlasů 

2. Mgr. Hana Štěpánová (TOP+STAN) 30 hlasů 

3. MUDr. Harald Čadílek    18 hlasů 

4. Mgr. Radko Martínek   17 hlasů 

5. JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová   4 hlasy 

 

2. kolo 
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu. 269 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky.     66 

Počet odevzdaných úředních obálek.      66 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem.     64 

Volební účast v %.        24,54 

 

1. Mgr. Radko Martínek 58 hlasů 2. JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová     6 hlasů  

  

 

 Nabídka DVD 
Obec Desná nabízí DVD 5. srazu rodáků a oslav 75. výročí založení SDH v Desné a DVD 

divadelního představení Obrazy z historie Desné za 100,- Kč za kus. 

DVD lze závazně objednat v prodejně smíšeného zboží nebo na Obecním úřadě v Desné 

nejpozději do konce ledna 2013.  

      



   

 

Úmrtí: 

Věra Dvořáková 

Desná 58 

 
 

Kdo žil v srdcích 

těch, jež opustil, 

ten nezemřel. 

 

Naše společná akce  
V sobotu 1.12. jsme společně s hornoújezdskými a „Kamarády z Brna“ prožili hezké chvíle při divadle pro děti a večer 

s těmi samými herci krásné zahájení Adventu. Zatímco odpoledne rozesmávali děti i dospělé, při večerním představení nám 

navodili skutečně krásnou a výjimečnou náladu tohoto předvánočního času. Jejich vyprávění, poezie a zpěvy koled byly 

skutečně krásné. A sdělení, že již hráli svá představení pro více než milion dětí, nás ani nepřekvapilo. Ještě jednou díky všem 

hercům, našim sousedům za krásnou pohodu v jejich „Kulturáku“ při pohoštění, které nám připravili.  

Rádi bychom ve spolupráci s Obcí Horní Újezd pokračovali a věříme, že další společné kulturní akce, ať pro děti či dospělé 

vás a vaše děti potěší a oceníte je svou návštěvnou.                                                                                                Josef Jebousek 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          
V tomto čtvrtletí oslavili: 

Jana Nádvorníková  50 let 

Lubomír Řehůřek  60 let 

František Kárský   60 let 

Emílie Čermáková  75 let 

Jarmila Kladivová  81 let 

Marie Bartošová   83 let 
Jindřich Voříšek   84 let 

Žofie Renzová   93 let                 

 

  

 

 

 

 

V pátek 14. prosince 2012 se v hospodě u Sýkorů uskutečnila 

premiéra velmi pěkně zpracovaného DVD „Obrazy ze života Desné“, 

v podání divadelního spolku „Na poslední chvíli“. Toto divadelní 
představení nacvičili a sehráli divadelní ochotníci při 5. setkání rodáků 

v Desné. Je zde humorným způsobem ztvárněna část dávné, bájné 

historie obce Desná. Všichni aktéři si zaslouží poděkování za 

obohacení kulturního života v naší vesnici. Navázali tím na divadelní 

tradici, jež v naší obci v minulosti byla.  

V sobotu 15. prosince 2012 se v hostinci „Pod hájem“ uskutečnilo 

již tradiční předvánoční setkání „Přátel desenského údolí“, pěší 

turistiky i historie naší vesnice a okolí. Jako vždy zde bylo možno 

zhlédnout fotografie z našich pěších výprav po okolí, zajímavých historických dokumentů a fotografií z letošního 5. setkání 

rodáků obce Desná a oslav k 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci. Děkujeme za přátelskou atmosféru a velmi 

si vážíme zájmu našich spoluobčanů o tuto činnost.                                                                                        Oldřich  Kladivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilantům srdečně 

blahopřejeme 

Jubilea  

  

  

Dvě zajímavá setkání 

  

  

  



   

 

 

 

Opět se přiblížil konec 

dalšího kalendářního roku 
a pomalu se do našich domovů 

i do naší školky vkrádá 

předvánoční čas. Čas adventu, 

nákupů, úklidu i dalších příprav 

na krásné svátky Vánoc. V tuto 

dobu se hodí hodnotit i plánovat, 

co lze zlepšit v nadcházejícím 

roce. 

Já bych se spíše ohlédla 

o kousek zpět a to na začátek 

školního roku, tedy na září 

a další následující měsíce. V záři 
nastoupilo do naší školky 35 dětí, jedná se o maximum, 

které nelze překročit. 

Podzimní měsíce jsou v mateřské škole ve znamení 

adaptace nově příchozích dětí, které často brečí o maminku 

a tento životní krok je pro ně těžký, protože do této doby 

byly pouze v rodinném prostředí. Každoročně na konci 

září pořádáme, společně s rodiči, drakiádu na hasičském 

hřišti. Tentokrát vyšlo krásné slunečné počasí, bohužel vítr 

foukal jen mírný, takže drakům se nahoru moc nechtělo. 

Nakonec se to podařilo zřejmě všem. Během měsíce září 

jsme shlédli také dvě divadelní představení – kabaret 
v naší MŠ a loutkové divadlo v MŠ v Horním Újezdě. 

 V říjnu nás čekala oslava narozenin s narozeninovým 

dortem a již tradiční ,,Podzimní tvořivá dílnička s rodiči.“ 

Tentokrát jsme vyráběli svítící lampion a závěsný řetěz 

z přírodnin. Oba výrobky si děti ihned po akci odnesly 

domů, kde si jimi mohou ozdobit třeba pokojíček.  

V listopadu jsme navštívili divadelní představení ve 

Smetanově domě v Litomyšli s názvem: ,,Když jde kůzle 

otevřít.“ 

A už je tady prosinec. V tomto měsíci máme ve školce 

veliký naspěch. Vyrábíme čertíky, andílky, Mikuláše, 
nacvičujeme program na besídku, tvoříme přáníčka 

a dárečky, které předáme rodičům na vánoční besídce atd. 

atd. Je toho moc a vše vyrobit v počtu 35 kusů je docela 

náročné.  

V neděli 2.12. se děti z Poříčí účastnily slavnostního 

rozsvěcení vánočního stromu před kulturním domem, kdy 

za pomoci paní učitelky Veroniky recitovaly vánoční 

básně a tak se podílely na slavnostní a přátelské akci a jistě 

rozzářily i obličeje všech přítomných. 

 Ve středu 5. prosince přišla již netrpělivě očekávaná 

návštěva Mikuláše a čerta. Anděl tento rok chyběl, ale za 

to děti dostaly andělskou tašku plnou dobrot. V úterý 

11.12. děti navštívily Smetanův dům, kde pro ně bylo 

připraveno představení ,,Putování za vánoční hvězdou“. 

Toto představení bylo plné nádherné vánoční atmosféry. 

A co nás ještě všechno čeká??? Je toho poměrně dost. 

V sobotu 15.12. je to vánoční besídka v kulturním domě 

v Poříčí, Desenské jesličkování, návštěva u desenských 

seniorů – vdovců či vdov, které potěšíme básničkou, 

koledou či malým dárečkem. 

Na závěr děkujeme:  

    obci Desná a obci Poříčí, jejich starostům i zaměstnancům za veškerou pomoc, 

    rodičům, prarodičům i některým spoluobčanům, kterým nejsou děti ze školky lhostejné - za dary v podobě papírů, 

    výtvarných pomůcek, zbytků látek i za pochutiny do školní kuchyně (med, marmelády, ovoce, zelenina, brambory....) 

  

 

 

 

 

 

 

                            

 

                                                                                                                                      Anna Veselíková a Veronika Lenochová   

                                                                                                                       

 

 
Protože se blíží konec roku 2012, rádi bychom vás informovali o využití finanční částky, 

kterou jsme díky vaší štědrosti vybrali v rámci Tříkrálové sbírky konané v lednu letošního roku. 

Z celkově vybrané částky 199 235,- Kč měla naše farní charita k dispozici  

131 285,62 Kč. Částka 6 000,- Kč byla darována na pořízení a provoz školního autobusu v Indii. 

Finanční částka k nákupu nových zdravotních pomůcek (chodítka, tonometry, pojízdné wc 

židle…) činila 19 050,- Kč. Zdravotní materiál byl nakoupen v hodnotě 21 586,- Kč. Částkou 

84 649,62,Kč byly hrazeny provozní náklady spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby (benzín, opravy 

a pojištění automobilů, nájemné, školení zaměstnanců…).  

Zakoupené zdravotní pomůcky pomáhají seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám v naší a okolních obcích. 

Pomůcky je možné si zapůjčit v kanceláři Farní charity Dolní Újezd. 

Tímto článkem bychom vás také rádi informovali o termínu příští Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v sobotu 

5.1.2013 v Dolním Újezdu a nejbližším okolí. Prosíme opět děti, mládež a vedoucí skupinek o pomoc při jejím 

organizování. Prosíme také rodiče, aby své děti povzbudili a vyslali je do sbírkových skupinek, bez jejich účasti by bylo 

obtížné tuto potřebnou sbírku uskutečnit.  

Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoliv podporu, a přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních 

svátků a do nového roku 2013 hodně zdraví a Božího požehnání.                                         pracovníci FCH Dolní Újezd 

Novinky z naší školičky 

  

  

Krásné prožití vánočních svátků  

a hodně zdraví v novém roce  

Vám přejí děti i zaměstnanci mateřské školy. 
 

Tříkrálová sbírka 

  

  

  

                                    Zima 

Zima to je bílá paní,                  Potom přijdou Vánoce,  

těšíme se všichni na ni.             přesně jednou po roce. 
  

 



   

 

                                                                                                                    

 

 

Vážení přátelé!   
Poslední neděle před adventem byla v Litomyšli jednoznačně 

ve znamení 3. Dne medu, který Farní charita Litomyšl pořádala ve 

spolupráci s místní základní organizací Českého svazu včelařů. 

Letošní přípravy dostaly tvrdý zásah v podobě nečekaného úmrtí 

inspirátora celé akce pana Miloše Smíška z Vidlaté Seče. 

Pořadatelé se však snažili dokázat, že na novou tradici lze úspěšně 
navázat. Paní Hana Šauerová neúnavně lákala do Lidového domu 

vhodné prodejce a účinkující pro výtečný doprovodný program, 

včelaři zase zajistili odbornou úroveň akce, svatý Petr příznivé 

počasí, které potěšilo prodejce i nakupující u venkovních stánků. 

Tak se stalo, že v sále bylo plno nejen při vystoupení dětských 

pěveckých sborů ze ZUŠ Litomyšl, saxofonového kvarteta pana 

Kazdy, dětí z hudebního a tanečního oboru ze ZUŠ Dolní Újezd 

a Sboru paní a dívek, ale proud návštěvníků se sem sléval z města 

i okolí po celý den. Velký zájem opět zaznamenala soutěžní 

ochutnávka 16 vzorků medu, letos rozdělených do 3 kategorií. 

Zde jsou výsledky: 

Med květový pastovaný 

Josef Karlík (Osík) - vzorek 2   31 bodů 

Vlastimil Krýda (Makov) – vzorek 1  19 bodů 

Med květový 

Vlastimil Krýda (Makov) – vzorek 7  =  vítěz 52 bodů  

Miroslav Klusoň (Pohodlí) – vzorek 3  27 bodů 

Ludmila Částková (Osík) – vzorek 6  20 bodů 

Med smíšený a medovicový 

Ladislav Mauer (Litomyšl) – vzorek 10  49 bodů 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd – vzorek 14 42 bodů 

Václav Kalina (Litomyšl) – vzorek 16  37 bodů 

Pozornost poutaly také zajímavé filmy o včelách a včelaření, 
maketa úlu se včelami, fotografie z posledních let činnosti spolku atd. Návštěvníci byli nadmíru spokojeni s nabídkou prodejců 

a ti zase s výdělkem, takže závěrem lze říci, že dobrá věc se podařila nad očekávání a plány na příští rok jsou dokonce ještě 

větší – nechte se překvapit! 

Foto na http://litomysl.charita.cz/fotogalerie/3-litomyslsky-den-medu/. 

                                                                                                                       S pozdravem Jindřich Petr + Hana Šauerová 

Ještě slovíčko 
Den medu je název velmi zdařilé akce, ale bylo to mnohem víc. 

V Lidovém domě v Litomyšli jsme prožili velmi bohatý den na dojmy 

i poučení. Už venku přede dveřmi bylo několik stánků s rukodělnými 

pracemi a občerstvení, na schodišti pekařský stánek, o patro výše 

adventní věnce a vánoční vazba. V sále jsme pak mohli obdivovat 

i zakoupit práce z chráněných charitních dílen, od prodejců pak med, 

medovinu v láhvích i točenou, horkou i studenou, sýry a jiné výrobky ze 

zemědělské farmy, čaje, nejrůznější dárkové předměty, voskové figurky 

a mnoho jiných umělecky ztvárněných plastik z včelího vosku, dřeva, 

proutí, ozdobných náramků, broží nebo předmětů k výzdobě domovů. 

Byly zde stánky řezbářů, paní v selském kroji trpělivě předla na 

poctivém kolovrátku ovčí vlnu. Výčet všech ukázek a zboží by byl ještě 
dlouhý.  

Bohatý kulturní program rozdělený pro dopoledne i odpoledne 

vytvořilo na sto účinkujících od dětí (i desenských) až po písně z úst Sboru paní a dívek.                            Stanislav Tomšíček 

 

 

Očekávání 
Vyhlížení z okna, nervózní dívání se na hodinky, 

netrpělivá chůze po pokoji.  

Anebo touha: očekáváme někoho, čekáme na něco.   

Existují různá očekávání – ta zřetelná, netrpělivá a ta 

hluboko ukrytá, ale nemenší tíhy. 

Lidský život se skládá z očekávání.  

Mezi různými očekáváními je jedno očekávání, 

nejdůležitější společné všem lidem = čekání na Boha. 

 

 Kéž se, Pane, narodíš v každém srdci, 

v každém mezilidském vztahu, 

v každé rodině, v každém dítěti,  

v nás všech,  

aby náš svět byl stále plnější Tvého 

života, Tvé lásky,  

aby ses v něm Ty stával všechno ve 

všem. 

Den medu 

  

  

Vánoční zamyšlení 

  

  

http://litomysl.charita.cz/fotogalerie/3-litomyslsky-den-medu/


   

 

 

 
 

Vysoké ocenění 
Nejvyšší hasičské 

vyznamenání, titul 

„Zasloužilý hasič“, obdržel 
8. listopadu 2012 člen 

SDH Desná pan Ladislav 

Dvořák. Výjimečnost 

tohoto úkonu je dána již 

tím, že ve slavnostně 

vyzdobeném sále Centra 

hasičského hnutí 

v Přibyslavi vyznamenání 

předával starosta Sdružení 

hasičů Čech, Moravy 

a Slezska Ing. Karel Richter za účasti dalších představitelů 

celostátního výkonného výboru a rodinných příslušníků. 
Toto vyznamenání je možné udělit členům SDH 

nejdříve ve věku 60 let a po 35 letech aktivního členství, 

kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji 

dobrovolného hasičstva. 

Pan Ladislav Dvořák po mnoho let pracoval jako 

vedoucí mládeže i dorostu, kde dosáhl výrazných úspěchů. 

Rovněž se podílel na trénování soutěžního družstva žen 

i mužů. Po mnoho let byl členem komise pro mládež při 

Okresním výboru Svazu požární ochrany Svitavy. Jedno 

volební období i v Ústřední komisi mládeže a též byl 

zvolen do Federálního výboru SPO. Absolvoval Ústřední 
hasičskou školu v Bílých Poličanech a je absolventem 

kurzu rozhodčích. Po čtyři volební období vykonával 

funkci starosty SDH Desná. Dlouhá léta vykonává funkci 

instruktora okrsku. Od roku 1991 je místostarostou 

Okresního sdružení hasičů Svitavy. Od roku 2000 je 

členem Ústřední odborné komise rady pro historii. Dlouhá 

léta je členem skupiny sběratelů a též členem sekce 

filatelie při Centru hasičského hnutí Přibyslav. Je 
absolventem Univerzity třetího věku při Vysoké škole 

báňské v Ostravě a nyní navštěvuje Univerzitu 

dobrovolného hasiče. 

Za svůj celoživotní přínos hasičské myšlence 

a dlouholetou obětavou práci byl oceněn řadou svazových 

vyznamenání, v roce 2007 byl oceněn udělením Řádu 

sv. Floriána a nyní i titulem nejvyšším. Stal se tak již 

čtvrtým takto oceněným z řad desenských hasičů v historii 

sboru.  
Dosud byli oceněni Josef Flídr čp. 41, Oldřich Kladivo 

a Ladislav Nádvorník. 

Za všechny členy SDH Desná i ostatní spoluobčany 

si dovoluji blahopřát k tomuto vyznamenání.    

                                                               Oldřich Kladivo         

                                                                                                                             

 
Hasičská valná hromada 

byla v letošním roce vystrojena ve 
slavnostním k oslavě 75. let svého 

založení. Od 14 hodin se nejprve konala 

hasičská valná hromada pro děti a jejich 

rodiče, kde byla hodnocena činnost 

s dětmi a mládeží v uplynulém roce 2012, 

úspěchy či neúspěchy v soutěžích, co je 

čeká v roce nastávajícím a kde, jak a co 

zlepšovat. Poté si promítli fotografie své 

činnosti, bylo podáno občerstvení 

a následovala volná zábava. Velmi by nás potěšilo, kdyby se této valné 

hromady pro děti zúčastnilo i více jejich rodičů.   
Večerní část nejprve zahájil starosta Dušan Flídr zprávou o činnosti hasičů 

v uplynulém roce 2012, poté následovaly zprávy z jednotlivých úseků hasičské 

činnosti. Byla předána Čestná uznání členům Sboru dobrovolných hasičů Desná a Čestná uznání Okresního sdružení hasičů, 

krajského Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka. Dále byly předány medaile 

a stužky Za věrnost, medaile Za příkladnou práci a Za zásluhy. Vysoká 

vyznamenání Řád sv. Floriána obdrželi Stanislav Pavliš a Josef Flídr. st. 

Desenský sbor hasičů obdržel medaili sv. Floriana za dlouholetou práci. 

Zvláštní poděkování přímo od starosty Sdružení hasičů Čech Moravy 

a Slezka Ing. Karla Richtera patřilo p. Oldřichu Kladivovi za dlouholetou 

a nezištnou práci ve sboru. Ladislavu Dvořákovi, který letos obdržel nejvyšší 

hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič, poděkoval starosta hasičů Dušan 
Flídr. Nechybělo ohlédnutí z hasičské kroniky.  

Hosty letošní valné hromady byl za Okresní sdružení hasičů starosta 

p. Josef Jiruše a za okrsek p. Ivan Havel. Po příspěvcích do diskuze 

následovalo občerstvení a volná zábava při muzice.               Anna Šimková                                                          

 

Co nového u hasičů 

  

  



   

 

 

Listování hasičskou kronikou. Rok 2012 
 

Po roce opět při příležitosti 

Výroční valné hromady již 
tradičně otevíráme hasičskou 

kroniku a připomínáme si 

události vždy po 10 letech zpět 

proti času. 

 

Rok 2002 tj. před 10 lety 

Tento rok postihly v měsíci srpnu velké povodně jižní 

a západní Čechy, ale i v Prahu 15. srpna katastrofa 

dostoupila vrcholu. Republikou se valí masy vody, další 

města a vesnice jsou zatopeny, i Národní divadlo v Praze 

se topí. Voda ničí vše, co ji přijde do cesty. Škody jen 

v Praze jdou do miliard. Zatopeny jsou úseky metra, 
některé stanice až do stropu. Přichází i pomoc ze zahraničí. 

Tragické okamžiky prožívá i Zoologická zahrada v Praze. 

Na celostátní soutěži v Ostravě získává Jana Flídrová 

3. místo, Dušan Flídr ze 120 účastníků skončil na 

15. místě, František Šimek na 21. místě. 

Při příležitosti 65. výročí založení SDH Desná se zde 

konala okrsková soutěž. Muži Desná A obsadili 1. místo, 

ženy též 1. místo. 

Okresní kolo bylo v Kamenci. Muži zde skončili na 

2. místě a ženy též smolně na 2. místě. 

Na krajské soutěži ve Vysokém Mýtě 24.8. ženy 
zvítězily. Jana Flídrová s přehledem vyhrála přebor 

jednotlivců Pardubického kraje. Muži zde skončili na 

3. místě. 

Ženy z Desné postoupily na Mistrovství republiky 

v Liberci, které bylo 22.9. V konkurenci 15 družstev z celé 

republiky skončily na 7. místě. 

Naší závodníci se též účastnili 5.10. prestižního závodu 

v Praze. Jana Flídrová zde obsadila skvělé 5. místo 

a potvrdila tak svou příslušnost ke stovkařské špičce v ČR. 

 

Rok 1992 tj. před 20 lety 

Okresní soutěž v Sebranicích. Muži skončili na 
8. místě, ženy na 4. místě. 

V průběhu roku se přestěhoval Obecní úřad v Desné do 

budovy bývalé školy, čímž celá budova hasičské zbrojnice 

zůstala pro potřeby hasičů. 

Sportovní činnost pro malý zájem byla slabší.  

 

Rok 1982 tj. před 30 lety 

28. května se konala v Desné soutěž požárních družstev 

ZD Dolní Újezd. Družstvo mužů z Desné 1. místo. 

29. května na desenském hřišti okrsková soutěž. Muži 

Desná A i B na 1. a 2. místě. Ženy A i B též 1. a 2. místo. 
Soutěže v kategorii žen se jiná družstva neúčastnila. 

12. června se na Desné konala okresní soutěž 

dorostenců a naše soutěžící družstva získala 1. a 2. místo. 

Z prvního místa postoupili závodníci do krajské soutěže, 

konané dne 11. září v Hradci Králové. I v této soutěži 

zvítězili a postoupili na celostátní soutěž. 

26. června v okresní soutěži družstev ze zemědělských 

závodů v Horkách desenské družstvo jak v požárním 

útoku, tak i ve štafetě zvítězilo a tím i obhájilo loňské 

vítězství. 

Okresní soutěž v Moravské Třebové. Muži z Desné 
skončili na 2. místě, rovněž tak i družstvo žen. 

19. března se konaly zkoušky pro získání odznaku 

„Vzorný požárník II. a III. stupně“, III. stupeň získalo 
13 členů a II. stupeň 7 členů. 

31. března okrskové námětové cvičení se zásahem na 

Drůbežářský závod na horní Desné. Voda čerpána z řeky 

u hostince Pod hájem. Napojeno 5 hasičských stříkaček. 

Délka hadicového vedení 820 metrů. 

7. července zájezd mladých požárníků do Bílých 

Poličan do Hasičské školy a následně navštívena 

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové. 

25. září zájezd pro dospělé do Litoměřic na výstavu 

Zahrada Čech. 

Výroční schůze 26. listopadu. Sbor má 73 členů, z toho 

25 žen. Místní organizace ČSPO obdržela medaili „Za 
příkladnou práci“. 

21. června zemřel ve věku 65 let Josef Šplíchal 

z Mladočova. Byl zdejším rodákem a od založení sboru 

jeho členem.  Ve sboru zastával funkci strojmistra a po 

určitou dobu jednatele. 

 

Rok 1972 tj. před 40 lety 

V kronice pouze krátká zmínka o konání výroční 

členské schůze, kde byl přítomen předseda OV ČSPO 

p. Tůma Antonín. 

Pořízeny vycházkové stejnokroje. 

 

Rok 1962 tj. před 50 lety 

Václav Vostrčil, místní řídící učitel školy a též jednatel 

sboru byl již podruhé vedoucím krajského tábora mladých 

požárníků. 

S žáky zdejší školy se účastnil okresní soutěže 

žákovských družstev s umístěním na 4. místě. 

Dne 11. února vznikl požár stavení Václava Vimra 

č. 90. Oheň byl brzy lokalizován. Při požáru bylo prvně 

použito hydrantů instalovaných po obci. 

Okrskové námětové cvičení v Mladočově 

 

Rok 1952 tj. před 60 lety 

V červnu zájezd na Moravu – hrad Bouzov, Úsov 

a krápníkové jeskyně Javoříčko, též poutní místo 

Sv. Kopeček. 

Účast na pohřbu zakládajícího člena Františka Zavorala 

a dalšího aktivního mladého člena sboru Václava 

Tomšíčka. 

V době žní povinné hlídky po obci, včetně přítomnosti 

hasičů v hasičské zbrojnici. 

31. srpna výjezd k požáru v Nové Vsi u Jarošova. 

Poprvé s pořízeným závěsem na malém nákladním autě 
Jana Kladivy, řezníka v Desné, pro připojení motorové 

stříkačky. Závěs k připojení financovali i vyzkoušeli 

hasiči. 

 

Rok 1942 tj. před 70 lety 

Činnost omezena z důvodu války. Jsou mimo jiných 

nařízení zakázány i volby při výročních valných 

hromadách. Podle nařízení Ministerstva vnitra je povinnost 

převést veškerý majetek sboru na obce. A tím i všechna 

práva a závazky.     

                                                                                                   
                         O zpracování se pokusil Oldřich Kladivo 

 

 

 



   

 

 

 

 
Závěr sezóny a vyhlášení výsledků okresní ligy v požárním útoku 2012 
 Závěr letošní sportovní sezóny přinesl poslední dvě 

soutěže okresní ligy ve Zderazi a Sádku. Soutěže však 

nepřinesly žádné překvapení, muži A si časy 19,25 a 19,17 

pohlídali 8. příčku celkového hodnocení, muži B časy 

20,48 a 20,10 příčku třináctou. Naše ženy srdnatě 

bojovaly, přesto však druhé místo ve Zderazi a první místo 

v Sádku bodově nestačilo a loňské vítězství neobhájily. Co 

k tomu dodat, nemůžeme pečovat o putovní pohár každý 

rok, že? 

Dne 3.11.2012 se SDH Desná zhostila v kulturním 

domě v Poříčí pořádání Slavnostního vyhlášení okresní 

ligy v požárním útoku, na které se sjely týmy z celého 
svitavského okresu. Družstvo desenských žen se umístilo 

na krásném druhém místě a mužům patřila osmá příčka 

v pořadí. Mimo vyhlášení letošních výsledků a předání 

cen, byla vyhlášena i anketa, ve které si účastníci seriálu 

závodů zvolili např. ALL STAR týmy (muži, ženy), tzn. 

výběr sedmi nejlepších, kteří by dohromady měli vytvořit 

„Super požární útok“. Doufám, že tyto týmy budou 

k vidění například na příštím desenském poháru, jistě to 

bude zajímavá podívaná. 

Po vyhlášení anket byla promítána projekce s videi 

dokumentující průběh sezóny se zajímavými statistikami, 

např. „SDH Lubná, jediný tým, který za 10 let existence 

SY ligy nevynechal žádnou soutěž a přesto nikdy 

nevyhrál“. Nezdolnou vůli lubenským nelze upřít. 

Z kladných ohlasů soudíme, že díky skvěle připravenému 

programu a bohatému občerstvení se Slavnostní vyhlášení 

ligy a následná zábava s tancem líbila. 

Vážení přátelé, za SDH Desná Vám přeji klidné 

prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce. 

Rovněž doufám, že se ve zdraví sejdeme na 

tradičním hasičském plese a karnevale, tentokráte 

obojí v sobotu 26.1.2013 na sále hostince Pod Hájem.  

                                                                 Martin Lipavský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ukončení sezóny mladých hasičů 
Jak jsem se již zmiňovala v minulých článcích, letos vznikl první ročník seriálu 

závodů Okresní liga mládeže okresu Svitavy. Započítávala se sem umístění 

z požárních útoků ze závodů v Jevíčku, Pomezí, okresu v Čisté, Poličce, Kamenci, 

Kunčině a Mladějově, kde se konalo i vyhlášení okresní ligy mládeže. Soutěž 

v Mladějově, kam jsme zavítali 6. října, se nám příliš nevydařila, mladší skončili na 

7. místě a starší i přes vítězství ve štafetě na místě 8. V celkovém pořadí okresní 

ligy se mladší děti umístily na 6. místě a starší vybojovaly krásné 3. místo.  

20. října se v Rozhraní konaly úplně poslední závody letošního roku a to 

podzimní kolo hry Plamen. Počasí bylo velmi vydařené. Letos se nám po dlouhé 

době podařilo postavit dvě hlídky mladších dětí, které se umístily na 8. a 21. místě. 

Hlídce starších se bohužel nepodařilo obhájit loňské vítězství a skončila na 

4. místě.  
V sobotu 8.12. se konala na sále Hostince Pod Hájem již druhá výroční valná 

hromada pro děti a rodiče. Bylo zde připomenuto, jakých všech soutěží a jiných 

aktivit se děti účastnily, byly vyhlášeny a odměněny nejlepší výkony a na závěr 
se promítaly fotky.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat starostovi sboru a celému výkonnému 

výboru za podporu naší činnosti. Dále patří poděkování i rodičům a speciálně 

všem, kteří děti trénují nebo nám s nimi jakkoli pomáhají za ochotu a strávený 

čas, protože letos se děti účastnily rekordních osmi soutěží a skloubit takový 

počet závodů ještě se závody dospělých, tréninky dětí i dospělých a s ostatními 

volnočasovými aktivitami pro děti (např. tábor, příprava výročí,…) není úplně 

jednoduché.  

Závěrem bych ráda popřála příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a pozitivní energie 

v novém roce .                                                                                                                                       Věra Rosypalová 

Závěr roku sportovní sezony hasičů 

  

  



   

 

                                                                                                                                                             

 

 
                                                                                                               

 

 

                                                                                                         

 

  
 

                                     
 
 
 
 
                                
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                            

                                              Občanské sdružení Dechová hudba  Dolnovanka 

                                                               Vás srdečně zve na 

                                               777...   MMMUUUZZZIIIKKKAAANNNTTTSSSKKKÝÝÝ   BBBÁÁÁLLL   
                  POŘÍČÍ KULTURNÍ DŮM 25.LEDNA 2013 OD 20.00 HOD 

 

dvě hudby: 

DDOOLLNNOOVVAANNKKAA    aa    MMIIXX  

                                                                                                      Výborná myslivecká kuchyně 

Bohatá tombola 

                                                              VSTUPNÉ 70,- Kč 

Autobus  pro účastníky plesu v 19.00 hod z Litomyšle - autobusové nádraží, z nástupiště č.8 

přes Horní Újezd na autobusových zastávkách na trase Litomyšl - Poříčí. 

A autobus v 19.00 hod z Poličky - autobusové nádraží, z nástupiště č.1 

přes Pohoru a Lubnou  na autobusových zastávkách na trase Polička - Poříčí. 

Doprava autobusy po skončení plesu po stejných trasách zajištěna. 

           Další informace a rezervace místenek: josef.kladivo@seznam.cz, mobil 736 123 629. 

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 160 kusů. Vyšlo k 31. prosinci 2012. Zapsáno do evidence periodického 

tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Ludmila Flachová,  

Anna Veselíková, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Josef Jebousek. Neprošlo jazykovou úpravou. 

Tisk: AP tiskárna Osík. Zdarma. Internetová verze na www.obecdesna.cz 

 

Pořad bohoslužeb o Vánocích 

v mladočovské farnosti 
24.12. Štědrý den – pondělí 

       8 hod Mladočov - kaple 

 16 hod. Budislav 

 22 hod. Mladočov 

25.12. Narození Páně - úterý 

9 hod. Mladočov 

26.12. sv. Štěpán - středa 
9 hod. Mladočov 

31.12. Silvestr - pondělí 

16 hod. Mladočov 

1.1.  Nový rok - úterý 

9 hod. Mladočov 
 

 

SDH Desná  prodej  

objednaných živých 

„Vánočních kaprů“ 
 

Kdy:                        V sobotu 22.12 2012 

Od:                          13.00 do 17.00 hod. 

   Prodejní místo:      zbrojnice SDH Desná 
 

    
               Smetanovo náměstí                                                                                                                                               

           31.12.2012    18.00 hod.                                                                                                                                                                                 

Dětský silvestrovský ohňostroj 

           S novoročním přípitkem  

              a čočkovou polévkou                                                                                                                                                                                               

             pořádá město Litomyšl            

                                                                                                                                                       

 

Lidový dům 

30.12.2012     14.00 hod. 

Silvestrovské odpolední čaje 
pro dříve narozené 

pořádá Farní charita Litomyšl 

 

  

 

 


