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Vánoční očekávání
Vyhlížení z okna, nervózní dívání se
na hodinky, netrpělivá chůze po pokoji.

Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali
druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale Vánoce mohou
být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen
starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na
to, co bylo a už není? To všechno tam také může být, ale
snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Že jsme
schopni překonat zlé věci, které nás v životě potkaly. Bez
touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli
najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily.
Mnohý najde i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které
křesťan rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství,
o kterém je těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít.
převzato

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.

Tradice betlémů
Vánoční tradice betlémů a jesliček, které jsou symbolem
okolo něhož se celé vánoční dění soustředí, vznikla díky
sv. Františkovi z Assisi. Jeho rozhodnutí přiblížit pomocí
jesliček s živým oslem a volem prostotu a chudobu
narození Ježíše Krista tak stálo u vzniku tradice, která
přetrvala století. Do našich končin betlémy doputovaly až
o tři sta let později v 16. století zásluhou jezuitů. Z Prahy se
tradice šířila postupně do dalších měst. V baroku se
betlémy stavěné v kostelích rychle šířily v celé zemi.
Důležitým impulzem pro rozvoj betlemářství byl paradoxně zákaz Marie Terezie a posléze Josefa II. stavět
betlémy v kostelích a soukromých domech. V domácnostech se dal zákaz obtížně kontrolovat a tak vznikla tradice
výroby betlémů v jednotlivých rodinách. Zlom nastal po
druhé světové válce, totalitní režim této tradici nebyl
nakloněn a snažil se ji vymýtit. Od devadesátých let
minulého století se začíná tradice opět rozvíjet. Tak i na

Desné, před třinácti lety, vznikla myšlenka tehdejších
zaměstnankyň obce postavit jesličky v parčíku u vánočního stromu. Za podpory tehdejšího vedení obce a za
nezištné pomoci „Tesařství, truhlářství Šimek“ vznikl
první desenský betlém. Byl prostý, natřený hnědou
barvou, s prvními postavami Marie a Josefa. Samozřejmě
nechyběly jesličky s ovečkami. Tato zdařilá výtvarná
dílka vznikala na podstáji u Pavlišů. Postupem času se
betlém inovoval, vznikl nový, dle vzhledu kamenný chlév,
kde našel místo i oslík a před jeslemi se klanějí Tři králové.
Doznalo změn i nasvícení betlému a celého vánočního
stromu. Třetí, současnou podobu získaly jesle pod
dojmem hliněných, okrově hnědých staveb v Jeruzalémě.
Čím inspiruje betlém a narozený Ježíšek dnes? Vánoční
tajemství Ježíše, který ode dne narození na sebe přijímá
veškerou naši bídu a chudobu, všechno, co nás znepokojuje a trápí, vede k zamyšlení i o dnešních Vánocích.
Hana Flídrová
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Letem kapřím světem

Pozvánka

Kapr je součástí Štědrého večera nejen u nás, ale také na
Slovensku, v Rakousku, Německu a Polsku, částečně ve
Francii a Anglii. Na Vánoce si asi nikdo z nás nekoupí
kapra z dovozu. Je to proto, že ryby z českých rybníků jsou
nejkvalitnější. Rybáři je chovají v čistých vodách a dopřávají jim zdravou, veskrze přírodní stravu. Tradice výlovu
rybníka, o který pečuje rodina Flídrova, nebyla přerušena
ani v letošním roce, i když osud míchal karty zcela jinak.
Dne 30. listopadu se na břehu rybníka objevily kádě, sítě.
Vypouštěla se voda a neklamným znamením byli také
chlapi „v zeleném“ připraveni splnit svůj úkol a nejprve si
popřát „Petrův zdar!“ Vše proběhlo jako vždy za velkého
zájmu lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit.
Flídrovi

Srdečně zveme všechny velké, malé, nejmenší,
místní i přespolní na „Zpívání u jesliček“, které se
koná v úterý 23. prosince v 16.00 hodin.
S dětmi z mateřské školy, s kytarovým a dechovým
orchestrem a s Vámi při zpěvu koled přivítáme již po
třinácté narození Krista a čas vánoční radosti.
Bude možno odnést si domů betlémské světlo

Z naší školičky
Nastal nám čas adventu, kdy vrcholí přípravy na
nejkrásnější svátky roku a i my máme ve školce mnoho
povinností a aktivit. S dětmi vyrábíme masky čertů,
malujeme stromečky, vyrábíme kapříky... .
V pátek 5. 12. 2014 k nám do školky zavítal Mikuláš, čert
a anděl a přinesli nám koš plný nadílky.
Mnoho dní jsme nacvičovali na besídku, která se konala
13. 12. 2014 od 14:00 v Kulturním domě v Poříčí. Děti
potěšily svoje rodiče pestrým programem. Byl složený
z písniček, básniček a několika tanečků.
Naše školka se neustále proměňuje (výzdoba, výmalba)
a to díky paní učitelce Kristýnce a paní učitelce Evičce
a za to jim patří díky.
Ve školce jsme pořádali narozeninové oslavy, navštívili
jsme knihovnu v Dolním Újezdu, vydali jsme se do
Litomyšle na pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na
čele“, proběhlo tvořivé odpoledne s rodiči. Všechny akce
se nám moc líbily.
Na závěr kalendářního roku je třeba poděkovat.
Děkujeme obci Desná a obci Poříčí za velkou podporu naší
mateřské škole. Děkujeme rodičům za dary do školní
kuchyně a dary pro děti.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Desné Vám
přeje klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce 2015.
Alena Trávníčková
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- členy finančního výboru – paní Danu Benešovou,
paní Věru Pavlišovou
- předsedou kontrolního výboru pana Miroslava
Capouška, bytem Desná 145
- členy kontrolního výboru – Ing. Jiřího Kvapila
a Mgr. Jana Wątrobu
- odměny neuvolněného starosty a místostarosty
a předsedů výborů za výkon funkce
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene
k rekonstrukci NN mezi Obcí Desná a ČEZ Distribuce,
VČE montáže, Geodezie Česká Třebová č. IE-122003329/VB/32 a IE-12-2003328/VB/17 a pověřuje
starostu jejich podpisem
- dodatek č. 2 k mandátní smlouvě mezi
EKOPLAN s.r.o. a obcí Desná

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 18. 9. 2014
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouvu o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku č. 4/2014 Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka na dokrytí dotace z Ministerstva
životního prostředí na realizaci akce „Separace
bioodpadů v mikroregionu Litomyšlsko-Desinka“
- smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární
techniku (dopravní automobil) jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického
kraje
- smlouvu o smlouvě budoucí kupní části pozemku
p. p. č. 9 v katastrálním území Desná u Litomyšle
k výstavbě opěrné zdi místní komunikace p. p. č. 658
mezi obcí Desná a Ing. Vlastimilem Čermákem
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu Horní Újezd, Cikov – knn č. IE-122004196/VB/32 mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Desná
- uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám, na
základě kterých vykonávají orgány města Litomyšle
výkon státní správy na úseku projednávání přestupků
a výkon státní správy svěřené obci zákonem
č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
- rozpočtové opatření č. 3/2014
- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2014 na financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka“

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva podle
§ 69 odst. 2 zákona o obcích
- sdělení Technických služeb Hlinsko o nenavýšení
poplatku za svoz odpadu pro rok 2015

Vážení spoluobčané,
Přeji Vám jménem Zastupitelstva obce Desná
krásné prožití svátků narození Ježíše Krista
a jen vše nejlepší v roce 2015, pevné zdraví,
požehnání a to i všem, které nosíte v srdci.
Josef Jebousek

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 3. 10. 2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva
obce Desná

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4 – přijetí neinvestiční účelové
dotace na úhradu výdajů vzniklých obci v souvislosti
s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Ve volbách do Zastupitelstva obce Desná, konaných ve
dnech 10. 10. – 11. 10. 2014 byly podle výsledků okrskové
volební komise zjištěny tyto výsledky voleb v obci.

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- informace o dění v obci
- informace o dotaci v rámci Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka z Operačního programu
životního prostředí na pořízení kompostérů

Počet volebních okrsků
Celkový počet osob zapsaných
ve výpise ze seznamu voličů
a jeho dodatku
Celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 13. 11. 2014
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272
176
176

Volební strana č. 1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- program ustavujícího zasedání zastupitelstva
- neuvolněné funkce starosty a místostarosty
- veřejný způsob volby starosty a místostarosty
- zvolení starostou pana Josefa Jebouska,
bytem Desná 89
- zvolení místostarostou pana Jaroslava Kladivu,
bytem Desná 28
- zřízení finančního a kontrolního výboru
- předsedou finančního výboru paní Mgr. Věru
Rosypalovou, bytem Desná 81

1. Josef Jebousek
2. Jaroslav Kladivo
3. Mgr. Věra Rosypalová
4. Jiří Tomšíček
5. Miroslav Capoušek
6. Dana Benešová
7. Mgr. Jan Wątroba
8. Ing. Jiří Kvapil
9. Ing. Miroslav Nádvorník
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160 hlasů
129 hlasů
128 hlasů
124 hlasů
123 hlasů
120 hlasů
119 hlasů
117 hlasů
114 hlasů

Odpady v roce 2015

Pořad bohoslužeb
v mladočovské farnosti

Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro rok 2015 zůstává stejná jako
v letošním roce a to 550,- Kč za osobu. Poplatek pro
poplatníka podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 je
splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného
kalendářního roku nebo ve dvou 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.
Poslední svoz odpadu v letošním roce je v pátek
26. prosince 2014.

24. 12. Štědrý den – středa
16 hod. - Budislav
22 hod. - Mladočov
25. 12. Narození Páně - čtvrtek
9 hod. – Mladočov
10 hod - Budislav
26. 12. sv. Štěpán - pátek
9 hod. - Mladočov
31. 12. Silvestr - středa
16 hod. - Mladočov
1. 1. Nový rok - čtvrtek
9 hod. - Mladočov

Úřední hodiny na Obecním úřadě
Dolní Újezd

Knihovna Dolní Újezd novinka
Bibliobox - speciální sběrný box

Oznamujeme občanům, že posledním úředním dnem
v roce 2014 bude středa 17. 12. 2014 do 17.00 hodin.
Od 18. 12. 2014 bude na obecním úřadě pro veřejnost
zavřeno.
Po dobu čerpání dovolených na Obecním úřadě Dolní
Újezd si můžete požádat o ověřené výpisy z CZECH
POINTu, ověření podpisů a listin na Městském úřadě
v Litomyšli.
Prvním úředním dnem v roce 2015 bude pondělí
5. 1. 2015 od 8.00 hodin.

• vrátit knihy je tak snadné
• vrácení knih mimo provozní dobu knihovny
Knihy, které jste nestihli vrátit v naší běžné otevírací
době, můžete vložit do Biblioboxu umístěného v budově
obecního úřadu, hned vedle vchodu do knihovny, během
celého týdne.
Pravidla používání tohoto zařízení
Bibliobox slouží k vrácení knihovních jednotek (knih,
časopisů) v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní
dobu knihovny.
• knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté
z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského
konta následující pracovní den do 9 hod.
• pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky (za případné opožděné
vrácení dokumentů), zůstávají načteny ve čtenář
ském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě
knihovny
• knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze
čtenářského konta neodepíše
• výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů
se automaticky neprodlužuje
• uživatel si může provedenou transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta na webových
stránkách knihovny - www.dolniujezd-knihovna.cz
nebo se může informovat telefonicky či e-mailem
• knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby (MVS) se vrací pouze při osobní
návštěvě v knihovně
Věříme, že služba, kterou budeme od 1. 12. 2014 poskytovat, Vám zjednoduší vrácení knih a ušetří Váš drahocenný čas a peníze za upomínky.
J. Bisová

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Miloš Kopecký
Vladimír Lipavský
Vlasta Hanyková
Věra Sýkorová
Růžena Kladivová
Marie Neprašová
Božena Kavková
Helena Kladivová
Jarmila Kladivová
Marie Bartošová
Žofie Renzová

55 let
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
80 let
81 let
83 let
85 let
95 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

24. listopadu uplynulo již 63 let od svatebního dne
Ludmily a Josefa Rosypalových.
Od té doby se mnoho změnilo. Jejich rodina se rozrostla
o 3 děti, 9 vnoučat, zatím 12 pravnoučat a 1 prapravnučku.
K tomuto obdivuhodnému výročí bychom jim chtěli
jménem celé rodiny pogratulovat a popřát jim oběma
hodně zdraví a spokojenosti.
Věra Rosypalová

Narození
Anna Wątrobová
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Kde domov můj

SDH Desná Vás srdečně zve
rodiče s dětmi
v sobotu 31. ledna 2015

Kde domov můj aneb trochu zapomenuté výročí. Sotva
si lze představit, že by například takoví Američané nebo
Francouzi zapomněli, že jejich hymna slaví výročí. Stejně
tak vlastně asi leckoho nepřekvapuje, že Češi a Moravané
obdobnou událost snad ani nezaznamenali. Přitom letos
v prosinci uplyne 180 let, kdy poprvé zazněla z jeviště
píseň Kde domov můj. Tehdy byla jen jednou z melodií
doprovázejících nepříliš povedenou hru Fidlovačka aneb
žádný hněv a žádná rvačka z pera autorů Josefa Kajetána
Tyla a Františka Škroupa. Ten první se postaral o textovou
část, druhý o hudbu. PÍSEŇ Kde domov můj se stala téměř
přes noc hitem. I když text se zdál lidem příliš sladký, ale
hudba je uchvátila. Píseň se stala neoficiální hymnou
v českých srdcích mnohem dříve, než k tomu došlo v roce
1918 po vzniku samostatného Československa. Tehdy
ovšem ještě ve spojení se slovenským „blýskáním se nad
Tatrou” což střední a starší generace ještě dobře pamatuje.
I přes hlasy škarohlídů, kteří byli znechuceni nasládlou
melodií, jež byla na hony vzdálena heroickým hymnám,
jako je třeba francouzská „Marseillaisa”, přežila česká
hymna všechny režimy a posloucháme ji dodnes. Jen už na
ni nejsme tak hrdí jako naši předkové a většinou tušíme
pramálo o jejích tvůrcích. Pomalu zapomínáme na národní
hrdost, kterou symbolizuje. Pro zajímavost, kdo z nás zná
slova druhé sloky státní hymny?

ve 13.30 hodin
na dětský karneval
pro děti je připraven
bohatý program
ve stylu „Létání“
a odměna pro každého

Hasičský ples
v sobotu 31. ledna 2015
v hostinci Pod Hájem
k tanci a poslechu
hraje Na šlupky
začátek ve 20.00 hodin

Kde domov, kde domov můj?
V kraji znáš–li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar!
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Na vaši účast se těší pořadatelé

Hana Flídrová

Chcete si na chvíli odpočinout
od každodenního shonu?

Navštivte

MASÁŽE
(mimo oblast zdravotnictví)

STANISLAVA MASTÍKOVÁ
Dolní Újezd 14
( statek U Urbánků – 1. patro )

Provozní doba dle objednávek
na tel. čísle 733 663 438
Ceník
záda + šíje ……….. cca 45 min. ……………..150 Kč
šíje ………………….. cca 20 min ……………… 80 Kč
nohy ……………….. cca 30 min ……………… 90 Kč

Zvýhodněné poukazy (5 masáží – 600 Kč)
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Z celkové vybrané částky 213.153,- Kč měla naše Farní
charita k dispozici 141.321,- Kč. Tento rok jsme zakoupili
nové zdravotní pomůcky - dvě elektrické polohovací
postele, vozík, matrace,… v hodnotě 50 tisíc Kč. Nákup
pomůcek přizpůsobujeme vyvstalé potřebě uživatelů.
Dále byl nakoupen zdravotní materiál v hodnotě 20 tisíc
Kč. Již třetím rokem jsme také z výtěžku Tříkrálové sbírky
přispěli na projekty v Manaspuru v Indii, letos ve výši
7.050,- Kč. Ve výši cca 63 tisíc Kč byly uhrazeny také
některé provozní náklady spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. opravy automobilů
36 tisíc, nájemné 18 tisíc,…).
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2015 je opět
nakup kompenzačních pomůcek, zdravotního materiálu
a úhrada některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské
služby.
Předem děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí
koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž
obětavosti se může Tříkrálová sbírka uskutečnit.
Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá
možnost podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Vše o jablku
Jablko jako symbol hrálo v lidské historii významnou
roli. Stačí si vzpomenout na Adama, Evu a strom poznání,
krásnou Helenu nebo Newtona spícího pod stromem. Ale
mnohem důležitější je, že se dá jíst.
Kromě výtečné chuti jsou jablka plná blahodárných
látek, minerálů a živin. Velký podíl minerálů a vlákniny je
ve slupce, proto není dobré jablka loupat. Mimo jiné
obsahují vitamín C, antioxidanty, které tělo chrání před
vznikem rakoviny, a mají vysoký obsah vlákniny.
Nasladko
Od pradávna se jejich plody využívaly a dodnes se
používají v kuchyni. I když je jejich použití v kuchyni
všestranné, přece jen je jejich chuť předurčena především
pro sladká jídla. Nejznámější jsou štrúdl a koláče. Ale
stejně dobře se dají použít i jako příloha k masu. Zatímco
pro sladkou kuchyni si můžete přisladit podle chuti, pro
slanou úpravu se lépe hodí nakyslé a velmi šťavnaté
plody.
Slupky nevyhazujte
Když už se rozhodnete jablko oloupat, slupky by do
koše putovat neměly. Využít je můžete na čaj nebo ocet.
Příprava čaje je jednoduchá. Buď čerstvé nebo usušené
jablečné slupky zalijete horkou vodou a necháte půl
hodiny louhovat. Voňavý nálev se dá obohatit o sušené
šípky nebo skořici. Stejně jednoduchá je i příprava
jablečného octa, který je nejen chutný, ale i zdravý.
Podporuje metabolismus a pomáhá při očistě organismu.
Skleněnou láhev naplňte do třetiny slupkami a zalijte
vodou. Pak posypte cukrem a nechte na teplém místě asi
měsíc kvasit. Čím déle se bude nálev louhovat, tím bude
kyselejší. Nakonec ocet sceďte a nalijte do čisté láhve.
Hotový ocet využijete do jídel a salátů.

S historií v zádech – TJ Horní Újezd
Tělovýchovná jednota Horní Újezd si dovoluje pozvat
všechny své příznivce na slavnostní premiéru filmu
S historií v zádech. Ta se uskuteční v pátek 6. března 2015
v 19:30 v Kulturním domě Horní Újezd. Po ní bude
následovat posezení s hudbou.
S historií v zádech je příběh Tělovýchovné jednoty
Horní Újezd zpracovaný jako téměř 50 minutový filmový
dokument, který mapuje téměř padesátiletou existenci
tohoto spolku. Vzpomínky na všechny vrcholy i pády
přinášejí pamětníci, kteří ve filmu vystupují. Ti nás
provázejí historií od založení TJ až po dnešní dny. Všechny
informace doplňuje řada fotografií z jednotlivých období.
Scénář je řazen chronologicky. V úvodu nás pamětníci
seznámí s místy, kde se na Horním Újezdě sportovalo ještě
před založením tělovýchovné jednoty, na konci současný
předseda přiblíží současnou činnost spolku a výhled do
budoucnosti. Pojítkem celého příběhu jsou vypravěči –
Pavel Boštík, Zdeněk Beneš ml. a Michal Motyčka. Cílem je
přiblížit historii Tělovýchovné jednoty Horní Újezd,
nahlédnout ke kořenům a zvěčnit či připomenout si
osobnosti, které se zasloužili o to, že i téměř po padesáti
letech se na Horním Újezdě sportuje.
Dílo, jehož součástí bude i samostatné CD s historickými fotografiemi, je krátce před dokončením. Vzniká ve
spolupráci TJ Horní Újezd a LTE video. Poděkovat
musíme všem, kteří se na vzniku filmu jakkoliv podílejí,
a také finančním podporovatelům – firmám Taurus Trans,
Pfahnl a Pavel Boštík – finanční poradenství.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

Co umějí
- Snižují krevní tlak, hladinu cholesterolu
a krevních tuků.
- Chrání mozek před vznikem Parkinsonovy
a Alzheimerovy choroby.
- Posilují imunitu.
- Pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi.
- Čistí trávicí ústrojí.
- Posilují dásně.
Hana Flídrová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Pod názvem Tříkrálová sbírka se neskrývá pouhá
sbírková akce, ale jedná se také o obnovení staré lidové
tradice, při níž děti i dospělí, přestrojení za tři krále,
přicházejí k domovům, aby tam svým zpěvem přinesli
radost, pokoj a přitom označili dveře domů symbolickými
písmeny K+M+B.
Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná přibližovat
závěr roku 2014. Ve Farní charitě Dolní Újezd se již nyní
připravujeme na tradiční Tříkrálovou sbírku, která se
uskuteční v sobotu 3. ledna 2015.
Úvodem bychom Vás rádi informovali o využití
finančních prostředků z výtěžku Tříkrálové sbírky roku
2014.
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Okresní soutěž v Kamenci. Muži z Desné 3. místo a ženy
2. místo. Obě mužstva postoupila do krajské soutěže,
která se konala v Otradově. V silné konkurenci se muži
umístili na 5. místě a ženy na 2. místě. Jana Flídrová
v soutěži jednotlivců zvítězila.
Provedena oprava hasičské zbrojnice. Rekonstrukce
střechy nad bývalou knihovnou, dále provedeny i klempířské práce, nové nátěry oken, dveří a vrat, oprava fasády
a očistění soklu od cementové omítky a vyspárování
kamenného soklu.
Rok 1994 tj. před 20 lety
Činnost s mládeží po celý rok. U dorostu přestal být
zájem.
Okrsková soutěž v Chotěnově – muži z Desné 2. místo,
ženy 1. místo.
Účast na oslavách 120 let od založení SDH Desná
v Jizerských horách. Tři soutěžní družstva od nás – muži
7. a 8. místo, ženy 8. místo.
Při noční bouřce v závěru léta uhodil blesk do domu
p. Josefa Flídra na Horním Újezdě – Krásňovsi. Požár
zničil střechu. Za vydatné pomoci sousedů a hasičů byla
střecha během 2 dnů nová.
Sbor má 83 členů.
Rok 1984 tj. před 30 lety
Práci s mládeží je věnována velká pozornost. Vedoucími
jsou Ladislav Dvořák a Jan Rožek.
Okresní soutěž dorostu. Chlapci 1. místo a dívky
2. místo. Mladší žáci 3. místo, starší 6. místo.
Krajská soutěž - dorostenci 3. místo.
Okresní soutěž ve Vidlaté Seči – z Desné zde bylo
5 družstev. Muži A 2. místo, muži B 1. místo, muži C
4. místo, ženy A 1. místo, ženy B 2. místo.
17. května při krupobití a bouřce voda s bahnem
zaplavila náměstí v Litomyšli. Zaplavení náměstí se však
opakovalo i v roce 1986.
28. května zemřel ve věku 62 let p. Josef Bartoš č. 13,
velmi obětavý člen sboru.
Sbor má 76 členů - 29 žen, 47 mužů. V žákovských
soutěžích je zapojeno 43 žáků.
Rok 1974 tj. před 40 lety
Rozhodnuto pokračovat ve vedení kroužku mladých
požárníků. Vedoucím se stal Stanislav Tomšíček. Po
zahájení výcviku se účastnili okresní soutěže.
Rok 1964 tj. před 50 lety
Po odchodu Václava Vostrčila, řídícího učitele do
Makova, byl předsedou sboru zvolen Josef Flídr a velitelem Vojtěch Lipavský.
Rok 1954 tj. před 60 lety
Byla podána žádost o přidělení nové stříkačky PS 8, neb
dosavadní stříkačka DS 12 pro velkou poruchovost
nevyhovuje.
Sbor se účastní zásahu při požáru stavení Ladislava
Renzy v Cikově.
Sbor zasahuje 7. prosince při požáru stavení Martina
Dedika Desná 52.
Rok 1944 tj. před 70 lety
7. května sbor zasahuje u požáru stavení Jana Šplíchala
č. 78 v Desné.
Účast při pohřbu Josefa Chadimy mlynáře č. 50. Zemřel
po těžké chorobě ve věku 44 let. Byl jedním ze zakládajících členů sboru.
Činnost sboru omezena z důvodu probíhající války.

Výroční valná hromada
SDH Desná
Na sále hostince Pod Hájem se v pátek 12. prosince
konala letošní výroční volební valná hromada. Po úvodním zahájení starosty hasičů Dušana Flídra se ujal slova
velitel hasičů Josef Rosypal a přítomné seznámil, že po
obdržení dotace kraje bylo zakoupeno nové zásahové
devítimístné vozidlo Ford Transit a nadále se bude
dovybavovat naše výjezdová jednotka. Vedoucí dětí
a mládeže Věra Rosypalová přednesla zprávu o jejich
bohaté celoroční činnosti. Počínaje v lednu velmi vydařeným dětským karnevalem, letním táborem v Borové
a zářijovou výpravou na poříčskou naučnou stezku.
K tomu všemu se zúčastnili 16 hasičských soutěží, za což
náleží veliký dík všem, kteří věnují svůj čas práci s dětmi
a mládeží. Sportovní aktivity dospěláků zhodnotil Martin
Lipavský, kde naopak zdůraznil slabší výsledky družstva
mužů a za ženy vyzvedl výborné výsledky Katky Hápové
v letošní sezoně. Zprávu o hospodaření sboru přečetla
Kamila Lipavská. Pohled do hasičské kroniky po deseti
letech zpět až do roku 1934 připravil p. O. Kladivo. Dušan
Flídr nešetřil chválou na dobrou práci členů výboru
a poděkoval za spoustu brigádnických hodin členů SDH
i nečlenů (Josef Rosypal st. a Miroslav Motyčka ml.)
odpracovaných na hřišti, kde vyrůstají nové dráhy
a cvičná věž. Tajným hlasováním byl mezi třemi kandidáty
jednoznačně zvolen starostou na další volební období opět
Dušan Flídr, čímž vlastně byla oceněna jeho dosavadní
výborná práce pro sbor. Výbor hasičů byl také schválen
v stávajícím složení. Byla předána ocenění za věrnost,
čestná uznání a medaile za zásluhy. Desenský hasičský
sbor byl oceněn stuhou ku příležitosti 150. výročí hasičstva
v Čechách. Z vystoupení hostů nejprve zazněla pochvala
desenské činnosti od zástupce okrsku Dolní Újezd
p. Ivana Havla. Také starosta obce p. Josef Jebousek svým
příspěvkem do diskuze nešetřil chválou na výbornou
činnost kolem dětí a mládeže a rozkvětu technického
zázemí na hřišti, které vzniká především vlastním
přičiněním členů SDH . Myslím, že oboustranná spolupráce hasičů a obce je potvrzením, že tam, kde je dobrá vůle, je
radost pracovat a následně je to vidět na výsledcích.
Přejeme desenským hasičům, aby se jim v jejich činnosti
nadále dařilo nejméně tak skvěle jako doposud. Po dobré
večeři následovala volná zábava doplněná promítáním
z hasičských soutěží.
Anna Šimková

Listování hasičskou
kronikou - rok 2014
Při příležitosti konání Výroční valné hromady již
tradičně otevíráme hasičskou kroniku. Připomeneme si
události vždy po 10 letech zpět proti času.
Rok 2004 tj. před 10 lety
Výlet pro děti na Pasíčka a do Toulovcových maštalí.
23. října závod všestrannosti v Janově. Naši starší
i mladší žáci 1. místo.
Okrsková soutěž v Horním Újezdě. Ženy i muži z Desné
1. místa.
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Rok 1934 tj. před 80 lety
Byl schválen Požární řád politické obce Desná a doručen
každému majiteli domu. Řád určoval pravidelné čistění
komínů, zákaz kouření na nebezpečných místech,
povinnost občanů pomoci při požárech, způsob vyhlašování poplachu, povinnost poskytnutí vodního zdroje
(vodárny) a několik dalších bodů, které bylo nutné
dodržovat při vypuknutí požáru, aby škoda byla co
nejmenší. Každý majitel usedlosti byl povinen při preventivní prohlídce požárním dozorem vykázat se tímto
řádem. Neuposlechnutí mohla obecní rada trestat pokutou od 5 do 10 korun.
7. května požár stavení Jana Tomšíčka č. 89 v Desné.
Rok 1774 tj. před 240 lety
- vzpomínka mimo kroniku
Byla zavedena povinná školní docházka dětí od 6 do 12
let. Děti z Desné příslušely do školy v Mladočově.
Samostatná škola v Desné postavena v roce 1875, do které
bylo převedeno 86 desenských školou povinných dětí.
Učilo se v jedné třídě. Až v roce 1888 povolena druhá třída.

Mezi největší úspěchy v letošní sezóně patří určitě
postup Káti Hápové a Evči Bartošové na mistrovství ČR
dorostu a Kátino 3. místo ve dvojboji. Dále pak vítězství
Káti Hápové na Poličské pohárovce v jednotlivcích
s časem 12,78 s., zvítězila zde v mladších i Verča
Lněničková s časem 18,83 s. Dalším radostným úspěchem
je určitě i celkové vítězství mladších žáků na poličském
poháru.
V uplynulé sezóně jsme pracovali spíše s družstvem
mladších žáků, které se účastnilo mnoha pohárových
soutěží. Starší žáci se potýkali s nedostatkem členů
a nemocností, proto se zaměřili spíše na závody jednotlivců. Doufám, že v příštím roce už budeme moci jezdit na
všechny závody s oběma družstvy a že všichni budou stále
tvořit tak dobrou partu, jakou jsou dosud. V roce 2014 nám
přibylo 9 dětí, za což jsme velmi rádi a doufáme, že se jim
bude naše činnost líbit a bavit je. Všichni se pro to budeme
snažit udělat maximum.
Chtěla bych moc poděkovat starostovi obce, panu
Josefu Jebouskovi, za podporu naší činnosti a za vše, co
pro nás dělá. Mé velké díky patří také starostovi SDH
Desná Dušanu Flídrovi, všem dětem a jejich rodičům,
všem trenérům a pomocníkům za to, že jsou s námi.
Závěrem bych ráda všem popřála krásné vánoční
svátky plné pohody a mnoho úsměvů v roce 2015.

Vypsal Oldřich Kladivo

Hasičské novinky
dětí a mládeže

Věra Rosypalová

Náměty na adventní
chvíle pohody

Poslední soutěží, které se letos mladí hasiči zúčastnili,
bylo podzimní kolo hry Plamen. Výsledky z podzimu se
pak počítají do celkových výsledků jarního kola. Za mladší
děti zde závodily dvě hlídky, jedna složená z větších dětí,
ve druhé běžely ty nejmenší děti, kterým je 5 - 6 roků.
Hlídka "mrňousků" se umístila na 23. místě. Hlídka
větších mladších na krásném 5. místě, což nám dává
dobrou šanci na jaro. Starším žákům se tak nedařilo
a umístili se na 18. místě. Po soutěži dětí ještě závodili
dorostenci a dorostenky. Zde měla Desná také své silné
zastoupení a to v kategorii dorostenek jednotlivkyň, tzn.
že jedna dívka sama musí překonat celou dráhu a splnit
všechny úkoly. V kategorii středních dorostenek startovala Káťa Hápová, která s přehledem zvítězila. V kategorii
mladších dorostenek jsme měli tři závodnice, Jíťu
Nádvorníkovou, která ve své kategorii vyhrála, Žanetku
Renzovou, která získala stříbrnou příčku a Evču
Bartošovou, která obsadila 4. místo.
V neděli 12. října se naše děvčata zúčastnila širšího
výběru do reprezentace dorostenek ČR, který se konal
v Pardubicích. Čekal je velice náročný den, kdy musela
předvést nejen co umí v běhu na 100 m s překážkami, ale
pokusit se i o výstup do prvního patra věže, prokázat
dobrou fyzickou kondici a disciplínu. Byla zde opravdu
veliká konkurence těch nejlepších soutěžících z celé
republiky. Výběru se zúčastnilo více než 300 dívek
a chlapců. Do každé kategorie (mladší, střední, starší) bylo
vybráno 9 dívek. Obrovským úspěchem je, že se do tohoto
širšího výběru probojovala i naše závodnice Káťa Hápová.
Věřím, že díky své píli, silné vůli a poctivosti se dokáže
dostat i do užšího výběru. Moc gratulujeme!!! Nyní už
probíhá zimní příprava dorostenek na hale nad kravínem,
což určitě pro děvčata bude velkým přínosem v příští
sezóně.

Lidový dům

28. 12. 2014, 14:00-20:00
Silvestrovské odpolední čaje
K tanci a poslechu hraje živá kapela
pořádá Farní charita Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli

21. 12. 2014, 13:00-17:00
Aby Ježíšek nezabloudil
Usnadněte Ježíškovi roznos dárků, tak aby to nepopletl
a na nikoho nezapomněl. Přijďte si vytvořit jmenovky
na dárky, které mu doma připravíte za okno. Tvořit
budeme také vánoční přání a PF pro kamarády a známé.
pořádá Regionální muzeum Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli

24. 12. 2014, 13:30
Štědrovečerní koledování
Zpívání se skupinou Věneband před budovou muzea
pořádá Regionální muzeum Litomyšl

Smetanovo náměstí

31. 12. 2014, 18:00, u sochy B. Smetany
Dětský silvestrovský ohňostroj
S novoročním přípitkem a čočkovou polévkou
pořádá Město Litomyšl
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Historie a chronologie školy
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Pokračování příště
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Z činnosti Mysliveckého sdružení Dolní Újezd
Po úspěšném uspořádání jarních zkoušek ohařů
a malých plemen jsme předposlední srpnovou sobotu
pořádali podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. Po
úspěšném absolvování zkoušek získá pejsek loveckou
upotřebitelnost pro dohledání a přinášení drobné zvěře.
Za pěkného slunečného rána jsme se sešli v pohostinství Pod Hájem, ke zkouškám se dostavilo 11 pejsků, a to
pět ze skupiny velkých plemen, tři čeští fousci, jeden
německý krátkosrstý ohař a jeden malý münsterlandský
ohař. Dále bylo přihlášeno šest psů malých plemen. Všech
šest startujících psů bylo plemene německý křepelák. Mezi
vůdci byli zastoupeni jak ti zkušení, tak i začínající
psovodi s malými zkušenostmi. Zkoušky zahájil ředitel
pan Václav Severa, který přivítal všechny vůdce, psy,
rozhodčí i početnou koronu příznivců loveckých psů z řad
myslivců a rodinných příslušníků. Po veterinární prohlídce bylo provedeno rozlosování psů a přidělena pořadová
čísla. Po nezbytných informacích se obě skupiny, pod
vedením správce zkoušek pana Ing. Josefa Flídra
a určených vedoucích skupin, odebraly do honitby
k vykonání zkoušek. Příjemné počasí průběhu zkoušek
přálo. K vidění bylo mnoho dobrých výkonů psů, ale také
řada chyb, zejména v disciplínách přinášení, jak
u ohařů, tak u malých plemen. Nedocvičenost byla
příčinou neúspěchů na zkouškách v obou skupinách
zkoušených psů. V odpoledních hodinách se všichni
účastníci zkoušek sešli v příjemném prostředí hostince
Pod Hájem k tradičně výbornému občerstvení a vyhlášení
výsledků. Z pěti předvedených ohařů ukončili dva psi
zkoušky v I. ceně, další dva psi se umístili v ceně II. a jeden

ohař neuspěl. Ve skupině malých plemen obstáli v I. ceně
tři psi, ve II. ceně jeden pes a dva psi neobstáli. Za zdárný
průběh zkoušek patří poděkování sboru rozhodčích
a členům našeho sdružení, kteří se podíleli na přípravě
a pořádání zkoušek, zvláště panu Václavu Severovi.
Již tradičně (podruhé) jsme na říjnový státní svátek
instalovali lovecká stanoviště pro dravce na porosty jetele
k ochraně plodin před hlodavci. Stejně jako v loňském roce
jsme umístili přibližně 900 kusů trojnožek po celé honitbě,
a to na katastr obcí Dolní Újezd, Vidlatá Seč a Desná.
Brigádu jsme zakončili svačinou a besedou v Polomy.
Velkým pomocníkem pro naše sdružení je zemědělské
družstvo Dolní Újezd, které nám zapůjčuje techniku
a patří jim za to náš dík.
V listopadu a prosinci naše sdružení pořádá každoroční
podzimní hony, které jsou tradiční společenskou událostí,
scházejí se zde členové sdružení, přátelé a kamarádi.
Samozřejmě se při honech věnujeme lovu, ale v dnešní
době se už zaměřujeme na lov zvěře myslivosti škodící,
podle zákona, a zvěře černé tedy divočáků. Tradiční lov
zajíců a bažantů, kteří se dříve lovili po stovkách kusů už
není možný, jelikož změna krajinného rázu, změna
způsobu zemědělství a využívání krajiny této zvěři
nepřeje a nacházejí se zde jen malé početní stavy této
drobné zvěře, kterou je třeba nanejvýš hájit. Dávno už jsou
pryč doby, kdy drobná zvěř byla zalehlá v každé mezi
a remízku a kdy se koroptve lovily po stovkách kusů
a prodávaly do zahraničí. Ale to my, mladší ročníky,
známe jen z vyprávění a fotografií.
Samozřejmou činností našich členů je přikrmování
zvěře v podzimních a zimních měsících, aby si zvěř
vytvořila dostatečné zásoby a v zimě nestrádala.
V letošním roce nám počasí přeje a procházky ke krmelcům uprostřed polí nejsou nijak náročné a časté, protože se
zvěř na loukách a polích může stále popásat. Ale zima
teprve začíná a ještě se může ukázat ve své mrazivé a bílé
kráse.
Za MS Dolní Újezd Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok
Jaroslav Šimek
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Sezóna 2014 dospělých kolektivů SDH Desná
Postupové soutěže
Sezónu jsme zahájili už 26. 4. okrskovým kolem na
Desné. Povinné vítězství a postup na okresní kolo zvládly
desenské týmy jako každý rok hladce.
Okresní kolo v požárním sportu se konalo 14. 6.
v Kamenci. Muži sice nezačali na štafetách 4x100 m
nejlépe, nicméně naši stovkaři zúročili nabyté letité
zkušenosti a součtem časů získali druhé umístění
z disciplíny na 100 m překážek. S věkovým průměrem
28 let natrhli trika mnohem mladším závodníkům. Škoda
jen útoku, ten se rozhodně nepovedl a muži, bohužel,
skončili až na třetím místě. Na krajské kolo postoupily
Široký Důl a Hartmanice.
Našim ženám se dařilo lépe, bez většího zaváhání
zvítězily a jako okresní přebornice postoupily na krajské
kolo spolu s ženami z Kamence. Zvláštní gratulace patří
okresní přebornici Kateřině Hápové. Vzhledem k věku
15ti let nevídané.
Krajské kolo proběhlo už další sobotu 21. 6. v Jičíně.
Naše ženy měly pěkně rozběhnuté štafety i 100 m překážek, bohužel opět se projevila naše slabina - erární stroj
a nástřikové terče. Umístění na chvostu z této disciplíny
stačilo na celkové bronzové umístění. Z globálního
hlediska umístění krásné, nicméně pro účastnice republikových kol z minulých let chabá náhrada. Nic naplat, už
po několikáté se ukázalo, že bez rychlé vody z mašiny
nebude vítězný čas.

Okresní liga Svitavska v požárním útoku
Jako každý rok se naše týmy zúčastňují i i seriálu soutěží
Okresní ligy Svitavska.
V této sezóně bylo uspořádáno 11 závodů (Široký Důl,
Telecí, Lubná, Hartmanice, Oldříš, Kamenec, Desná,
Rozhrání, Perálec, Svojanov a Sádek). Časově, fyzicky
a finančně nákladný podnik.
V kategorii mužů se pravidelně účastnil tým A
a sporadicky tým B. Tréninková morálka byla mnohem
lepší než v minulém roce, nicméně výkon na soutěžích by
nebyl uspokojivý ani pro nováčky.
Bez pardonu nejhorší sezóna za poslední léta.
Pro připomenutí tým A v roce 2007 2. místo, 2008
1. místo, 2009 6. místo, 2010 1. místo, 2011 1. místo, 2012
8. místo, 2013 6. místo, 2014 11. místo!!!
Tým B nelze porovnávat, nikdy se nezúčastnil všech
soutěží. V letošní sezóně celkové 18. místo.
V ženské kategorii jsme tuto sezónu měli pouze jeden
tým A. Holky bojovaly statečně, bohužel podané výkony
s menšími nebo většími chybami a nedokončenými
pokusy nestačily na týmy Bohuňova (1. místo) a Jevíčka
(2. místo). Holky si z letošního seriálu odnesly bronzové
umístění. Zase!!!
Jako minulý rok a 2010, 2008 a 2007.
Závěrem nutno říci, že letošní sezóna nepatřila
k nejlepším. Příští rok máme co vylepšovat.
Zodpovědní již zahájili zimní přípravu v naší multifunkční hale, kdo neví, každou sobotu od 17 hod.
Vážení přátelé, dovolte mi Vám touto cestou popřát
klidné Vánoce a v nadcházejícím roce 2015 mnoho zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
Martin Lipavský

Rozhodnutí
Každý den se ocitáme na různých křižovatkách.
Rozhodujeme se: co říct, co udělat, co nedělat…
Malá i větší rozhodnutí.. Pokaždé se ale můžeme
ptát Boha, jak by ses zachoval Ty?
Přejeme, ať Vás v příštím roce provází samá šťastná
rozhodnutí, setkávání s těmi, které máte rádi. Mnoho
zdraví a pokoje v srdci ať naplní Vás i Vaše rodiny
a přátelé.
Ze srdce přeje redakce Deseňáčku
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