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Čertovský den ve školce
Paní učitelka svolá děti a ve třídě se rozezní zpěv
čertovské písničky. Čert byl z našeho zpěvu úplně vedle
až z toho začal tancovat.
Po čertí šarádě předstoupil Mikuláš a začal číst
z pekelné knihy. V této knize jsou zapsané všechny naše
zlobeníčka, ale i pochvaly. My jsme museli slíbit, že se
polepšíme a za to nás andílek odměnil dárečkem.
Tak to byl náš prima čertovský den.
Alena Trávníčková

Tak už je to tady. Je pátek 4. prosince a my netrpělivě
oknem vyhlížíme Mikuláše, čerta a anděla. Děti jsou
nedočkavé a mají strach, jestli k nám do školky trefí.
Jako každý rok jsme se rozhodli přivolat je písničkou.
Co to? Za dveřmi je slyšet tichounké zvonění, dveře se
otevřely a k nám do třídy vchází Mikuláš, čert a krásný
anděl. Děti ustrašeně pokukují po paní učitelce a některé
se jí vrhají do náruče.

Pozvánka na zpívání u jesliček
Na již tradiční setkání s Vámi se těšíme opět
u našich jesliček ve středu 23. prosince v 16.00 hodin.
Najděme si v předvánočním shonu čas na setkání
se spoluobčany, zazpívat něco koled a rozdat nebo
přinést vánoční radost do svých domovů.
Vezměte s sebou svíčku nebo lampičku, bude
možnost odnést si Betlémské světlo.
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Podařený "podzimek" mladých hasičů
Po intenzivním tréninku jsme se v sobotu 17. října
vypravili se dvěma družstvy mladších hasičů, jedním
družstvem starších, jedním družstvem dorostenek
a jedním dorostencem, který startoval za jednotlivce na
podzimním kole hry Plamen, na Pohodlí. Počasí bylo
chladné, ale slunečné. Této soutěže se vždy účastní
rekordní počet družstev a i letos tomu nebylo jinak,
v mladších i starších kategoriích čítaly startovní listiny
okolo 40 hlídek a čekání na start bylo velmi dlouhé.
Všichni startující v desenských barvách nám udělali
obrovskou radost. Hlídka B mladších žáků se umístila na
19. místě, hlídce A se podařilo nejlepší umístění za hodně
dlouhou dobu a to 3. místo. Starší žáci zvítězili, což je pro
nás velká motivace na jarní kolo. Družstvo dorostenek
jsme složili po čtyřech letech a na Pohodlí se umístilo na
2. místě a Martin Kusý, který závodil jako jednotlivec
v kategorii starších dorostenců, bral také bronzovou
příčku. V letošní sezóně jsme se s dětmi účastnili sedmi

soutěží, další soutěže absolvovaly dorostenky v jednotlivcích v Českém poháru. Nejlepší umístění mladších žáků
bylo druhé místo ve Zderazi, starší nám předvedli nejlépe
páté místo ve Zderazi a v Jaroměřicích. Z jednotlivců bych
vyzdvihla úspěchy Evči Bartošové - za děti vítězství na
okrese v Jaroměřicích, za dorost postup na kraj do
Lanškrouna a 2. místo zde. Dále vítězství Káti Hápové
v krajském kole dorostu v Lanškrouně a postup na
Mistrovství ČR do Prahy.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají v naší
trenérské práci, všem dětem a jejich rodičům, zastupitelstvu obce v čele s panem starostou Jebouskem a výkonnému výboru SDH v čele se starostou SDH Dušanem
Flídrem.
Ráda bych všem spoluobčanům popřála klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, pohody a šťastných
zážitků v příštím roce.
Věra Rosypalová
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Jubilea

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 12. 11. 2015

V tomto čtvrtletí oslavili:

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- protokol o bezúplatném předání a převzetí majetku
Úprava veřejného prostranství Desná mezi svazkem
obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka a obcí Desná
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi Obcí Desná a ČEZ Distribuce a. s., Desná
u Litomyšle, kNN, Flach
- zapojení obce Desná a obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Desná do projektu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
Litomyšl”
- finanční příspěvek na činnost SDH Desná ve výši
10 000,-

Marie Kopecká
Marie Siglová
Josef Flídr
Marie Neprašová
Božena Kavková
Helena Kladivová
Marie Bartošová
Žofie Renzová

55 let
60 let
65 let
81 let
81 let
82 let
86 let
96 let

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

Naše nejstarší občanka paní Žofie Renzová se dožila
22. 11. 2015 požehnaného věku 96 let. Navštívili jsme ji
společně s paní účetní a prožili s ní krásnou chvíli. Ještě
jednou ji děkujeme a přejeme, aby s námi ve zdraví ještě
dlouho byla.

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- žádost pana Pavla Renzy, bytem Desná o koupi
obecního pozemku p. č. 646/3 v k. ú. Desná
u Litomyšle
- žádost manželů Caklových, bytem Pardubice o koupi
obecního pozemku p. č. 130 v k. ú. Desná u Litomyšle

Informace o územním plánu obce
Obec Desná rozhodne na nejbližším zasedání
o možnosti zahájit přípravy k pořízení nového územního
plánu obce. Současný územní plán je k dispozici na
obecním úřadě a budeme oslovovat Vás občany během
procesu pořizování územního plánu o součinnost
a spolupráci.
Josef Jebousek

Zastupitelstvo obce Desná
Vám všem přeje pěkné prožití
svátků Narození Krista
a jen vše nejlepší
a pevné zdraví v roce 2016.

Narození
Cemal Çelik
Tomáš Chaun

Úmrtí
Josef Kladivo
Jarmila Kladivová
Růžena Šimková

150. výročí narození prof. Josefa Kopeckého
Vytlačilovou strojírnou v Osíku. Rovněž se zasloužil
o postavení a zřízení Obecné školy na Desné v roce 1875.
Anna a Jan Kopecký svým dětem umožnili na tehdejší
dobu vysoké vzdělání, což v té době jistě nebylo lehké.
Josef Kopecký vystudoval reálné gymnázium v Litomyšli. Po maturitě odešel studovat Vysokou zemědělskou
školu do Vídně. Začal na oboru lesnickém, ale záhy přešel

Narodil se 20. září 1865 v Desné č. 3, jako druhý ze 7 dětí
(6 synů a 1 dcera). Jeho otec Jan Kopecký (1837 – 1894)
hospodařil na usedlosti o výměře 66 měřic polí. Platil za
váženého, pracovitého a podnikavého hospodáře s živým
zájmem o odborné a společenské dění. Podle autora knihy
o Desné Dr. Jindřicha Růžičky si pořídil Jan Kopecký na
Desné jako první žentour k pohonu mlátičky vyrobený
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na obor kulturně technický. Po absolutoriu je přijat do
Zemědělsko - technické kanceláře pro Čechy se sídlem
v Praze. Jako mladý inženýr se podílel na četných vodohospodářských projektech na odvodňování pozemků,
melioračních úpravách a pod.
V roce 1896 se stává přednostou pedologického
oddělení. Po deseti letech, tj. v roce 1906, ve svých 41 letech
s již bohatými zkušenostmi a významnými odbornými
úspěchy přechází na dráhu vysokoškolského pedagoga,
kde začal přednášet „půdoznalectví“ na zemědělském
odboru Vysokého učení technického. Jako vysokoškolský
profesor působil téměř 30 let. V roce 1911 se stává řádným
profesorem pedologie, meteorologie a klimatologie a stal
se také prvním profesorem těchto oborů v celé monarchii.
Několik let byl i děkanem zemědělské fakulty. Svým
žákům vštěpoval nejen technické znalosti a dovednosti,
ale i lásku k půdě a přírodě.
V oblasti badatelské nabyl přesvědčení, že podmínkou
úspěchu veškerých melioračních prací musí být důkladné
vyšetření půdy po stránce skladby a fyzikálního stavu.
Pro tyto rozbory sám sestrojil v roce 1898 tzv. „Kopeckého
plavící přístroj“. Navrhl a sestrojil i další přístroje –
půdovrt (dle vlastního návrhu), modifikaci sedimentačního přístroje a další. Navrhl rovněž svou klasifikační
stupnici (na svou dobu velmi podrobná a dokonalá). Jeho
zvláštní zálibou byla pedologická kartografie. Stal se jejím
zakladatelem u nás.
Při své pedagogické práci ale přemýšlí, jak nejlépe
zužitkovat poznatky svých oborů ve prospěch zemědělské praxe. V roce 1919 přijímá ministerská rada jím
připravený návrh na zřízení speciálního státního ústavu
pro agropedologii a ústavu bioklimatologického při
ministerstvu zemědělství a prof. Josef Kopecký se stává
ředitelem obou těchto ústavů. Prosadil, že jeho rodný
okres litomyšlský byl zařazen v roce 1929 jako první do
programu půdoznaleckého mapování. Jako první byla
obec Dolní Újezd u Litomyšle. V čele ústavu byl až do
konce roku 1934. V září 1935 ukončil ve svých 70-ti letech
i působení na vysoké škole. Vždy velkým potěšením pro
něho bylo, když mohl navštívit svůj rodný kraj.
V literární a publicistické činnosti byl rovněž velmi
činný. Napsal nejméně 29 odborných knih a pojednání
z oboru půdoznalectví a zemědělské meterologie.
Profesor Josef Kopecký rozvinul tento vědní obor na
takovou úroveň, že v mnoha směrech sloužil jako příklad
i v mezinárodním měřítku.
Senát Vysokého učení technického se připravoval
u příležitosti ukončení jeho aktivní pracovní činnosti na
škole k udělení vysoké pocty – Čestného doktorátu.
K tomu však již nedošlo. Nečekaně krátce po svých
70. narozeninách 8. prosince 1935 v Praze zemřel. Je
pochován na Olšanských hřbitovech. Od té doby uplynulo
80 let a na zemědělských školách i v praxi se stále setkáváme se stopami jeho činorodé práce. 45 let jeho profesní
kariéry se v jeho případě proměnilo v úctyhodné dílo
trvalé hodnoty. Na základech, které on položil, v mnohém
stojí pedologie dodnes, a to nejen u nás.
Jako vzpomínku na Ing. Josefa Kopeckého o něm v roce
1936 jeho nástupce Doc. Dr. Vlad. Gösl napsal: „Vrozená
láska k přírodě a hloubavý duch, harmonicky sloučený
s pochopením pro požadavky zemědělské praxe, učinily

profesora Kopeckého skutečným zakladatelem a budovatelem nauky o půdě u nás, zvláště půdoznalství zemědělského ……“.
Informace o životě profesora Josefa Kopeckého byly
čerpány z častých článků ve vlastivědném sborníku „Od
Trstenické stezky“, který vycházel od roku 1921, knihy
o historii obce Desná od Dr. Jindřicha Růžičky i nezištnou
pomocí zapůjčením v dřívější době určitých dokumentů
Ing. Jaroslava Kopeckého z Desné 73, jehož dědeček byl
bratr profesora Kopeckého.
Oldřich Kladivo

Vánoční ladění
Plamínek
Nejnovější vánoční tradice
nazývaná Betlémské světlo
vznikla šikovným propojením
dobrovolnictví a legend, přičemž pojivem se staly emoce,
které k těmto svátkům patří.
Legenda praví, že jedné z křížových výprav do Jeruzaléma,
které měly osvobodit Svatou
zemi od muslimů, se zúčastnil i jistý mladík z Florencie.
Věděl, že se z té oblasti domů málokdo vrátil a proto
přísahal, že pokud se to podaří jemu, přinese do města
plamínek zažehnutý v Ježíšově betlémském rodišti. Po
létech udivení Florenťané sledovali skupinku zubožených
postav, z nichž jedna v ruce třímala zapálenou svíci a stalo
se tak těsně před vánočními svátky. Bylo to opravdu první
Betlémské světlo na území Evropy a stalo se tak v jedenáctém nebo dvanáctém století, leč žádná tradice, která by se
k němu vázala, nevznikla. Až rakouská nadace Světlo ve
tmě, která pomáhá zrakově postiženým dětem vymyslela,
že každý, kdo nadaci přispěje, si může vzít plamínek
pocházející přímo z Betléma. První pravé světlo z Betléma
dorazilo po složitých vyjednáváních na Štědrý den
v roce 1986. Velmi šťastné bylo zapojení skautů, kteří se
o distribuci starají dodnes. Letos, stejně jako v předchozích
letech, si můžete „Plamínek” odnést do svých domovů od
našeho Jesličkování jako symbol naděje.
Hana Flídrová
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Vánoční ladění

Od rybníka

Barborky

Celý letošní rok byl velmi teplý a suchý. Takovéto počasí
dělalo po celou sezónu vrásky nejen chovatelům ryb
v rybníčku, o který pečuje rodina Flídrova. Aby ryba měla
dostatek kyslíku, aby voda měla správné PH a aby voda
nebyla příliš teplá. To potom ryba nebere krmení a tedy
neroste. To je jen malá část z péče, kterou ryby vyžadují.
Mylně se někdo domnívá, že rybě stačí k životu pouhá
voda. Jsme rádi, že naše děti, které navštěvují rybářský
kroužek na Horním Újezdě, kterému jsme v letošním roce
poskytli azyl na rybníčku, protože na tom za kulturním
domem probíhaly stavební úpravy, vědí proč se do vody
dává nasekaná tráva, která ryba ji žere, proč se do vody
dává přiměřené množství chlévské mrvy, co je to plankton
atd. Blížil se podzim a s ním tradiční výlov. Bylo nutné se
rozhodnout zda vůbec lovit. Proč? Jednoduše proto zda
bude čím opět napustit rybníček. Počasí se alespoň trošku
umoudřilo a tak se výlov zase konal za účasti nebývalého
množství lidí z blízkého i širokého okolí. Na břehu bylo
mnoho rodičů s dětmi, ale také těch dříve narozených,
kteří si pochvalovali, že si pobesedují se známými, které
dlouho neviděli. A co „rybaříci”? Letos se jim hůře lovilo,
protože porybný nechal na lovišti více vody, aby bylo do
čeho vracet vytříděné ryby. V kádích se objevovaly pěkné
kousky, zájem byl veliký a tak se někteří dočkali té své ryby
až po posledním zátahu. Myslíme si, že jsme snad uspokojili všechny zájemce a své příznivce jsme nezklamali.
Děkujeme jim za podporu našeho snažení, zvláště pak
děkujeme kamarádům lovčím za jejich nezištnou pomoc
a přejeme pro příští rok „Petrův zdar!”
Dušan Flídr

V den svátku svaté Barbory
řežeme třešňové nebo višňové
větvičky, dáváme je do vázy
a těšíme se, že na Štědrý den
vykvetou. Zvyk pravděpodobně
pochází z předkřesťanského
období a katolická církev jej jen
přijala za vlastní. Sv. Barbora žila
ve 3. století v Nikomedii, v dnešním Turecku a přijala křesťanství. To se nelíbilo jejímu otci,
nechal ji mučit a nakonec ji sám sťal mečem. V tu chvíli ho
blesk z čistého nebe usmrtil. Barbora byla později prohlášena za svatou. Je patronkou horníků a dělostřelců.
Kvetoucí třešňové větévky tedy oznamují zimní slunovrat, letos 21. prosince, ale také příchod nového světla
v podobě narození Ježíše Krista. Bílé květy třešní později
symbolizovaly čistotu a neposkvrněnost Panny Marie či
sv. Barbory. K barborkám se váže velké množství pověr.
Větévky dovedou odpovědět na otázky týkajících se
zdraví či majetku, předpovídají dobu sňatku a pokud se
objeví opravdu na Štědrý den, můžeme očekávat dobrý
rok a pevné zdraví.
Hana Flídrová

Česká rybí polévka
Na 6 porcí:
2 ks
kapří hlava
500g
mlíčí, jikry a odřezky z kapra
150g
másla
50g
hladká mouka
2 lžíce usekaná petrželka
60g
hrách
300g
kořenová zelenina
50g
máslo na jíšku
1ks
cibule
dle chuti mletý zázvor, sůl , mletý černý pepř

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Kapří hlavy omyjeme, odstraníme z nich žábry, oči
a ploutve. Celer, mrkev a petržel očistíme, oškrábeme
a nastrouháme nahrubo. Cibuli oloupeme a nakrájíme na
kostičky. Zelenou petrželku usekáme.
Rybí vnitřnosti propláchneme a uvaříme v menším
množství osolené vody do měkka. Z másla a mouky si
připravíme světlou jíšku. V hrnci na másle zpěníme cibuli
a přidáme nastrouhanou kořenovou zeleninu. Jakmile
zelenina zhnědne, zalijeme ji vodou a vložíme kapří hlavy,
odřezky z kapra a hrách. Vše vaříme asi půl hodiny do
měkka. Potom rybí polévku přecedíme, osolíme
a ochutíme pepřem a mletým zázvorem. Vmícháme
uvařené vnitřnosti a zahustíme máslovou jíškou. Českou
rybí polévku povaříme ještě asi 10 minut, vsypeme
usekanou petrželku a můžeme podávat.
K české vánoční rybí polévce nesmějí samozřejmě
chybět houskové krutony.

Blíží se čas vánoční a s ním i příprava na obdarovávání
našich nejbližších. Každý dárek přináší velikou radost
nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo dává. Moc nás
těší, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří
Vás ve Vašich domovech navštíví. Pomáháte tím nemocným a starým lidem, kterým, díky Vám, můžeme půjčit
polohovací postel či jinou zdravotní pomůcku, můžeme je
zavést k lékaři, přinést jim nákup, pomoci jim s úklidem či
hygienou.
Děláte tím radost také dětem, které Vás navštíví,
zazpívají a přinesou požehnání, když symbolicky označí
Váš domov písmeny K+M+B. Tříkrálová sbírka nám všem
dává radost.
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Využití Tříkrálové sbírky 2015

Tříkrálová sbírka 2016 se uskuteční
v sobotu 9. ledna 2016.

Na počátku roku 2015 se při Tříkrálové sbírce podařilo
celkově vybrat částku 209.444 Kč, ze které měla naše Farní
charita k dispozici 138.566 Kč. Během letošního roku jsme
z těchto peněz zakoupili nové zdravotní pomůcky - dvě
elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, čtyři vysoká chodítka, glukometry a tonometry, vše
v celkové v hodnotě 71.000 Kč a zbývající prostředky byly
využity na hrazení provozních nákladů pečovatelské
a ošetřovatelské služby (např. nájemné 34 tisíc, pojištění
automobilů 18 tisíc, ...)

Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2016 je opět
nákup kompenzačních pomůcek, odkup sociálního
automobilu 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.
Farní charita Dolní Újezd

Hasičské cvičení na Desné
Hašení požáru si v pátek 25. září vyzkoušela desenská
jednotka požární ochrany. S myšlenkou uskutečnit
požární cvičení přišla kontrolní a revizní rada Sboru
dobrovolných hasičů v Desné. Celý nácvik byl naplánován a realizován ve spolupráci se starostou obce. Hasičské
cvičení pak bylo domluveno s operačním střediskem
Hasičského záchranného sboru v Pardubicích, které
v pondělí večer vyhlásilo poplach a požádalo desenské
hasiče o zástup při hašení požáru.
Požární poplach byl na Desné vyhlášen obecním
rozhlasem krajským operačním střediskem v půl šesté
večer. Každý z členů jednotky požární ochrany zároveň
dostal textovou zprávu, která ho informovala o vzniku
požáru a nutnosti se co nejdříve dostavit k hasičské
zbrojnici.
První z členů výjezdní jednotky se ke zbrojnici dostavil
do čtyř minut. Účast byla hojná. Celkem se dostavilo
dvanáct hasičů, kteří se v mžiku převlékli a přezuli do
slušivých požárních obleků a obuvi, kterými je obec
vybavila. Velitel zásahu ještě podle předpisů zkontroloval,
zda je nachystána veškerá potřebná výzbroj, a během
deseti minut byla celá požární jednotka připravena
k výjezdu.
Po odjezdu ze zbrojnice hasiči okamžitě zamířili k domu
čp. 37. Velitel zásahu byl dopředu obeznámen s tím, že je
nutné počítat se zřícením hořícího domu. Zároveň byl
informován o tom, že vítr vane směrem od Dolního
Újezdu ke dvěma vedlejším stavbám, a je tedy třeba
počítat s ohrožením dalšího majetku.

Na místě požáru hasiči prozkoumali hořící objekt.
Nejprve zjistili, zda se v objektu nenacházejí lidé či zvířata,
a poté prověřili, zda se v budově nevyskytují tlakové
nádoby či jiné hořlavé a nebezpečné látky a zda jsou
odpojeny elektřina i přívod plynu.
Ihned po prozkoumání místa požáru se jednotka pustila
do hašení. Zásah byl proveden bez použití hasicí stříkačky,
zdrojem vody se stal nadzemní hydrant. Za necelých
dvacet minut byl požár budovy zažehnán. Členové
výjezdní jednotky ještě zkontrolovali, zda není nutné další
dohašování, a vyrazili zpět do zbrojnice, kde požární
techniku opět uložili na své místo.
Od vyhlášení požárního poplachu do návratu výjezdní
jednotky do zbrojnice uplynulo asi pětatřicet minut.
S rychlostí i provedením zásahu byli tedy hasiči velmi
spokojení. Nicméně celá akce odhalila i drobné nedostatky
v technickém vybavení. Nutné bude zejména doplnit
zásoby hadic a proudnic. Nehledě na tyto mezery ve
výbavě, desenští hasiči při cvičení ukázali, že jsou
v případě nouze připraveni pohotově vyrazit na pomoc.
Magdaléna Nádvorníková

Poděkování hasičům
K výše uvedenému popisu cvičení SDH se připojuji
s poděkováním všem hasičům, kteří se této akce zúčastnili.
Z minulosti víme, že na naše hasiče je spolehnutí. Děkuji,
Josef Jebousek
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Dolnovanka v nahrávacím studiu u Václava Štěrby
Po lampionovém průvodu 28. listopadu v roce 2014 při
besedě u Koruny přišel pan starosta Dolního Újezdu
Ing. Hladík s nápadem, aby dechová hudba Dolnovanka
nahrála své CD, které by se hodilo ke 40. výročí založení
kapely a bude se hodit i při oslavách Dolního Újezdu
v roce 2017, to však nebudu předbíhat. Přes počáteční
nechuť některých muzikantů jsem našel nahrávací studio
na Moravě. Po několika telefonátech se projekt s nahráváním chýlil nezadržitelně k začátku. Těsně před odjezdem
žesťové sekce jsem musel řešit problémy s „údajnou”
nemocí tří hráčů. Pod hrozbou, že si to pojedou dotočit
sami, se museli chtě nechtě uzdravit. A tak jsme se brzy
ráno ve čtvrtek 15. října 2015 přesunuli do nahrávacího
studia pana Václava Štěrby (vynikajícího zpěváka kapely
Glorie) do Uhřic u Žarošic (http://www.profon.cz/?page_id=2), kde jsme se „potili” (někteří s chřipkou) při
nahrávání krásných patnácti písní, které bude nové CD
obsahovat. Tyto písně zatím nebudu zmiňovat, to je
překvapení. Snad jen mohu napovědět, že se jedná o velice
pěkné kousky, které jsme pro Vás nahrávali s láskou.
Každý nahrávací den končil o půlnoci, potom rychlá
2 pivka, abychom na studené ubytovně přežili do rána
a šlo se spát. A to tam zrovna začínaly hody a někteří by se
na ně rádi podívali. Lepší ubytování jsme však vzhledem
k hodům nesehnali. V pátek za námi dorazili klarinetisté.
Zatímco my jsme v sobotu odpoledne unavení (nemocní
se rychle uzdravili) odjížděli, klarinetům to začínalo.
Stejně tak ve dnech 29. - 31. října 2015 společně Radek
s Gábi nahrávali zpěvy k patnácti již předem natočeným
písním. Zprvu se zdálo, že času je plno a písní málo, opak
byl však pravdou ..., času málo a písní na tak „krátký čas”
hodně. Nahrávání prvních kousků započalo ve čtvrtek
dne 29.10., kdy se začínalo až po 21 hodině večer, avšak
zpívalo se s nadšením až někdy do 3 hodin ráno, ovšem za
tuto dobu se nazpívaly pouze 3 písně, ale nadšení z nás
nevyprchalo a druhý den jsme se před 10 hodinou dopolední opět pustili do zpívání našich - Vašich oblíbených
písní, které trvalo s přestávkami na malý odpočinek až do
půl čtvrté do rána, kdy poslední písní, co se nahrávala,
byla „Moje česká vlast”. Při nahrávání této skladby došlo
i ke srandovní situaci, vyčerpaný Vašek za nahrávacím

pultem usnul. Muselo se to však do soboty do rána dotočit,
protože tam ráno byla jiná akce. Náš hudební a stříhací
režisér Vašek z nás vydupal nejvíc, co jen šlo, a když to
nešlo, tak se přezpívávávalo tak dlouho, dokud se to
prostě nepodařilo dle jeho představ. A o tom že je to
vynikající člověk, svědčí i to, že s námi dvě skladby
nazpíval, což by málokterý zpěvák jeho umění a kvalit
udělal. Pro zpěváky Dolnovanky to byla jedna z nejlepších
hudebních zkušeností, kterou za poslední dobu absolvovali. Písničky byly nazpívány s nadšením a láskou,
protože muzika je jejich velká láska, která je provází
životem a také s vírou v to, že se nahrané CD bude posluchačům líbit.
CD ještě zbývá samozřejmě dodělat po zvukové stránce
tak, aby se nám i Vám líbilo co nejvíce, vymyslet pěkný
obal a na jaře příštího roku se na Vás budeme těšit na křtu
tohoto našeho nového hudebního „dítka”. Pravděpodobný křest se uskuteční někdy začátkem května snad ve
Smetanově domě. Aby se to vydařilo, pozvu někoho ze
svých spoluhráčů a kamarádů z vojenské hudby ve
Valašském Meziříčí, kde jsme spolu hrávali. Dnes jsou
z nich buď hudební skladatelé nebo hráči vynikajících
moravských kapel. Kapelu zatím neprozradím. Samozřejmě, že bude i malý křest v Dolním Újezdě při nějaké
místní akci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří
se na nahrávání nějakým způsobem podílejí. Velký podíl
na shánění sponzorů má pan starosta Ing. Hladík, bez
něhož bychom si to finančně nedovolili nahrát. No a po
stránce hudební by to určitě nešlo bez našich nejmladších
a hudebně nejvzdělanějších muzikantů, jejichž jména si
dovolím zmínit. Vojta a Pepa – konzervatoř Pardubice,
Michal – Ježkova akademie v Praze, Ondra – Janáčkova
akademie v Brně, Gábi a Radek – naši profesionální
zpěváci.
Vše o Dolnovance včetně fotek z akcí, nahrávání
v Uhřicích a termínech koncertů se dozvíte na internetových stránkách kapely www.dolnovanka.cz. Budeme se
těšit na setkání s Vámi.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví do nastávajícího roku.
Gábina Řeháková a Petr Čermák
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XAVEROV – historie od založení po současnost
Dodatek (pokračování a dokončení)
ke značnému zhoršení prostředí. Musí se měnit zařízení
hal pro odchov a chov. Nastává problém s uložením
zařízení, které je nutno uložit po dobu jeho nevyužívání.
Tento způsob chovu má výhodu v tom, že drůbež nemusí
být převážena do jiných hal. NON – STOP může být
používán v případě vyššího počtu středisek, tedy v některých halách probíhá odchov kuřat a některá střediska
produkují násadová vejce. Od tohoto systému bylo na
hodně provozovnách upuštěno, protože muselo být všude
zařízení pro odchov i chov. Dosti důležitou úlohu zde
hrála veterinární prevence a ochrana chovu, protože
cyklus byl dlouhý a nebyla prováděna řádná desinfekce.
Rozmnožovací chov slepic: V posledních letech jsou
specializované provozovny na odchov kuřic a na rozmnožovací chovy. Každý pracovník získá potřebnou úroveň ve
svém zařízení a nemusí se zapracovávat v další odbornosti. Chovy jsou schopné produkovat kvalitní násadová
vejce. Líhně jsou schopné dodávat kvalitní jednodenní
brojlery k výkrmu.
Rychlovýkrm brojlerů: Díky vysoké genetické úrovni
chovného materiálu jsou dosahovány špičkové parametry
na tomto úseku. Byla postupně zkrácena doba výkrmu,
snížena spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku. V současné
době se přichází na problém biologické vyzrálosti mladého masa vhodného ke spotřebě.
V šedesátých letech byl k nám rozšířen způsob úpravy
brojlerů k pochoutkovému jídlu, tj. grilování. Náš podnik
tehdy koupil velkokapacitní gril na 36 kuřat ze Švýcarska,
za tehdy horentní částku 60 tisíc Kč. Po dobu dvaceti let se
neobešla žádná společenská událost ani zemědělská
výstava bez XAVEROVSKÉHO grilu. Byli jsme jenom dva
pracovníci v celé ČSR, kteří tento gril znali obsluhovat
a připravovat brojlery ke grilování. Postupem času se
grilování rozšířilo tak, že v dnešní době je již samozřejmostí.
Po celou dobu existence výkrmu kuřat – brojlerů byl
sledován jeden cíl – zvýšit spotřebu kuřecího masa. Mělo
být dosaženo 24 kg drůbeže na hlavu a rok, což se snad
podařilo.
Věřím, že celkový drůbežářský potenciál je schopen
dostatečně zásobovat obyvatele republiky v dostatečné
míře a ke spokojenosti.
V Desné 20. 2. 2003, Stanislav Novák, Desná 122

Z tohoto důvodu jsme několikrát měnili technologii
v halách. Do tohoto procesu zasahovaly též nové typy
technologických zařízení. Nová technologická zařízení
byla většinou z Velké Británie, Holandska, Dánska a Itálie.
Nové typy zařízení byly zaměřeny na úsporu pracovní síly
a ke zlepšení užitkových parametrů finálního produktu.
Veliký podíl na špičkových výsledcích měl chovný
materiál dovážený též z Velké Británie a Holandska.
Od roku 1978 bylo vedení provozovny převedeno na
středisko v Desné, kde je do dnešní doby.
V rámci privatizace bylo středisko líhní v Litomyšli
prodáno do soukromých rukou a zbývající tři střediska
podnik orientoval na provoz Habry. V současné době
zůstává pod XAVEROVEM větší část původního celostátního oboru.
Pro lepší orientaci v drůbežářském podnikání uvádím
několik odborných termínů a přiblížení několika činností,
které jsme na středisku v Desné realizovali.
Odchov kuřic: Je vychovávání od jednodenních kuřat
po dospělou kuřici, která je připravena do rozmnožovacího chovu produkovat oplozená vejce pro líhně brojlerů.
Odchov trvá 6 měsíců, kdy jsou kuřice dospělé a schopné
zařazení do chovu. Během odchovu je nutná selekce
(výběr) schopných jedinců odpovídající hmotností
a exteriérem (celkový vzhled).
Kuřata pro odchov jsou dodávána z líhní prarodičů se
zaručenou genetickou vlohou. Pro chovné zaměření jsou
kuřice odchovávány na hluboké podestýlce. Po ukončení
odchovu jsou mladé slepice ustájeny do hal pro rozmnožovací chov slepic. Haly musí být řádně připravené –
umyté a vydesinfikované, s instalovanou technologií pro
rozmnožovací chov. V hale musí být dostatečně dlouhé
krmítko, napáječky a snášková hnízda. Místnost na
čištění, ukládání a uskladnění násadových vajec. Na jednu
halu se ustájí 5 000 ks nosnic, včetně kohoutů.
Popsaný způsob odchovu kuřic a převod do chovu se
označuje jako oddělený odchov a chov. Na každý cyklus
odchovu a chovu musí být zvlášť haly na odchov s potřebnou technologií a zvlášť haly na rozmnožovací chov
s jinou technologií.
NON – STOP – systém: probíhá v jedněch halách pro
odchov i rozmnožovací chov. U tohoto systému je několik
záporných aspektů. Zástav trvá 15 měsíců a v halách dojde

Kominictví Doležal
Dolní Újezd

•
•
•
•
•
•
•

tel. 737 027 632
www.klempirstvi-kominictvi.cz
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revize výchozí (kolaudační)
zpráva o kontrole
čištění
prohlídky kamerou
vložkování
frézování
výroba komínových Napoleonů (stříšek)

TRUHLÁŘSTVÍ
František Šimek

Jóga pro všechny

nabízí k prodeji

Srdečně zveme všechny zájemce
o cvičení jógy na lekce s cvičitelkou
Veronikou Rambouskovou.
Kdy: každý čtvrtek od 19 hod. Začínáme 7. 1. 2016
Kde: v posilovně na Desné

dřevěné brikety

Cena 30 Kč/lekce. S sebou: podložku
pití, pohodlné oblečení a teplou mikinu.

telefon: 728 452 151

Obec Poříčí

SDH Desná

Vás srdečně zve na:

si Vás do

2. 1. 2016
První ples

HASIČSK
Ý PLES
a KARNE
VAL
pro děti

cena za 1kg 4 Kč

voluje po
na tradičn zvat
í

více na www.prvniples.cz

16. 1. 2016
Myslivecký ples
hraje Vepřo knedlo s Dádou

17. 1. 2016
myslivecký dětský karneval
19. 2. 2016
Obecní ples, hraje Rytmik

v sobotu 30. 1. 2016
na sále hostince
„Pod hájem”

20. 2. 2016
obecní dětský karneval
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Listování hasičskou kronikou
Uskutečnila se zdařilá akce „Pobyt mladých požárníků
v Martinicích”. Rekreační zařízení zapůjčilo JZD Dolní
Újezd bezplatně. Během pobytu navštívili zámek
v Nových Hradech, proběhla stezka odvahy a společný
táborák.
Účast na oslavách 100. výročí založení SDH Dolní
Újezd.
Sboru byla přidělena starší stříkačka PPS 12
z Mladějova.
Čestné uznání našemu sboru od KV SPO Hradec
Králové a medaile „Za zásluhy" za dosavadní záslužnou
činnost.
Volby nového výboru. Předsedou zvolen dosavadní
dlouholetý předseda Josef Flídr. Velitelem zvolen
Stanislav Pavliš.

Při příležitosti konání Výroční valné hromady SDH již
tradičně otevíráme hasičskou kroniku. Připomeneme si
události vždy po deseti letech zpět proti času:
Rok 2005 tj. před 10 lety
Na zámku v Přibyslavi převzal vysoké hasičské vyznamenání „Zasloužilý hasič" p. Ladislav Nádvorník.
Soutěžní činnost mladých hasičů začala již 28. května
v Sádku. Po dvoudenním soutěžení si mladší žáci odvezli
zlaté medaile a starší žáci bronzové medaile.
V létě se děti účastnily tábora v Březinách.
Okrsková soutěž se konala v Budislavi. Výsledek muži
i ženy 1. místo.
Okresní kolo v Mladějově. Obě družstva opět výbornými výkony vybojovala zlaté medaile a postup do kraje.
V jednotlivcích se Jana Flídrová umístila na prvním místě
již pět let po sobě.
Krajské kolo proběhlo v Sezemicích. Ženy 3. místo
a muži 6. místo. Přebor jednotlivců vyhrála Zuzka Šimková. Jana Flídrová se umístila na 2. místě. Z mužů Pavel
Šimek na 8. místě.
Celkové výsledky Okresní ligy Svitavska: ženy 3. místo,
muži 6. místo.
27. srpna se na hřišti v Desné uskutečnil 1. ročník soutěže „O pohár starostky obce Desná”. Přijelo 17 soutěžních družstev. Ženy z Desné na 4. místě. Mužům se
podařilo porazit Široký Důl a tak krásný pohár zůstal na
rok doma.
Bylo vyřazeno auto Robur, které nám sloužilo celých
25 let. Toto auto bylo zakoupeno z vlastních prostředků
sboru. Jako náhrada bylo zakoupeno novější auto Peugeot
Boxer.
29. října se dožil náš dlouholetý předseda Josef Flídr
80 let. Předsedou sboru byl 27 let. Letošního roku (tj. 2015)
by se dožil 90 let.

Rok 1975 tj. před 40 lety
7. listopadu sirénou vyhlášen poplach. Došlo k zahoření
neobydlené budovy č. 82, kde byl uskladněn starý papír
a textil pro sběrné suroviny. Díky rychlému zásahu byl
požár v zárodku zlikvidován.
17. října se konala na sále hostince Pod hájem vzpomínková oslava 100. výročí zahájení vyučování v nově
postavené škole na Desné. Po dostavbě školy bylo převedeno 86 desenských školou povinných dětí z Mladočova.
Z počátku to byla jednotřídka. V mladočovské škole byla
též jednotřídka se 168 školou povinných dětí. Proto se
jednalo o zřízení další třídy. Nakonec se desenské zastupitelstvo rozhodlo, že postaví vlastní školu. Druhá třída
otevřena až v roce 1888 a za mladšího učitele dosazen
František Kopecký rodák z Desné č. 3 (na Desné údajně
učil v letech 1888 – 1892).
Rok 1965 tj. před 50 lety
Přidělena stříkačka PS 8.
Vybudování částečné kanalizace, zasypání příkopů
podél silnice a vybudování chodníků se žulovými obrubníky, vybudování nových podezdívek pod ploty zahrad,
též po obci upraveny malé parčíky. Obec za tyto zvelebovací práce byla vyhlášena „Vzornou obcí” s finanční
odměnou.

Rok 1995 tj. před 20 lety
Děti se zúčastnily výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí” s výsledkem 2. a 5. místo.
Společný výlet z Desné a Budislavi - 17. 6. do Babiččina
údolí a pevnosti Dobrošov.
Okrsková soutěž v Horním Újezdě. Muži i ženy 1. místo
s postupem do okresního kola.
Okresní soutěž v Kamenci. Zde se moc nedařilo. V silné
konkurenci muži na 11. místě a ženy na 3. místě.
Ráno 17. července se rozezněla v naší obci siréna.
Jednalo se o ostré námětové cvičení ve Vidlaté Seči, kde
právě v tento den probíhaly oslavy 110. výročí založení
sboru.

Rok 1955 tj. před 60 lety
Sbor má 28 členů.
Velitelem zvolen Josef Plch. Předsedou zvolen František
Drahoš. Pro neshody mezi funkcionáři, muselo být za
2 měsíce přikročeno k dalším volbám, při nichž velitelem
zvolen František Drahoš, předsedou Josef Lipavský č. 1.
Volba však nebyla schválena MNV a stala se neplatnou. Až
v roce 1957 došlo k obratu, kdy byl předsedou zvolen Josef
Flídr a velitelem František Nádvorník. Ze sboru byl
vyloučen František Drahoš pro narušování kázně a stálé
osobní útoky na funkcionáře sboru.

Rok 1985 tj. před 30 lety
Soutěž mladých požárníků „Desenský pohár" – starší
žákyně 1. místo a starší žáci 2. místo.
Okresní soutěž požárních družstev ze zemědělských
závodů – muži 1. místo (již po páté za sebou) a ženy rovněž
1. místo. Vedoucí Dvořák Ladislav a Rožek Jan.
Okrsková soutěž v Horním Újezdě – ženy i muži
1. místa.

Rok 1945 tj. před 70 lety
Zemřel jeden ze zakládajících členů František Nepraš
č. 72 v mladém věku 43 let.
5. května byl sbor účasten při odzbrojování maďarských
10

Rok 1825 tj. před 190 lety
Hasičů nebylo. První hasičský sbor na Litomyšlsku byl
ustaven v Litomyšli r. 1872. Již v roce 1825 byl vydán
„Pořádek při hašení ohně pro panství Litomyšl”, podle
něhož bylo panství rozděleno na 6 obvodů a to: Litomyšl,
Opatov, Karle, Janov, Dolní Újezd a Cerekvice. V každém
obvodu byla pojízdná stříkačka a zaručeny dva páry koní.
Ke stříkačce byli přiděleni tesaři, zedníci, kováři a velení
měli kominíci. Stanovena povinnost sousedů v noci při
požáru vynést žebřík a na stavení zavěsit rozžatou
lucernu. Všichni obyvatelé obcí v okruhu dvou hodin
cesty byli povinni účasti na hašení požáru. Pro zadržení
vody byla téměř u každého statku v zahradě nebo za
humny na poli zřízena louž. Později budovány vodárny.

vojáků, jejíchž posádka v naší obci právě dlela. Sbor též
daroval benzín p. Zavoralovi, aby mohl odvézt odebrané
zbraně do Budislavi partyzánům.
Po skončení druhé světové války nastalo velké stěhování lidu do pohraničí a tak i z našeho sboru se 6 členů
odstěhovalo.
Rok 1855 tj. před 160 lety (ze vzpomínek a zápisků
p. Josefa Bartoše)
11. listopadu vyhořela pazderna ve Dvořákově háji.
2. prosince vyhořel statek č. 6. Majitel Zahálka Josef.
Další informace nejsou z kroniky, ale z knihy Bernarda
Beniše učitele v Dolním Újezdě „Život a selské hospodářství na Litomyšlsku za stara”.

Vypsal Oldřich Kladivo

Naše milé dětičky, namáhejte hlavičky
Kte
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Sportovní sezóna 2015 dospělých týmů
V letošní sezóně jsmě měli opět dva týmy mužů (A,B)
a jeden tým žen. Jako minulý rok se naše týmy zúčastňují
jak postupových soutěží, tak i seriálu soutěží Okresní ligy
Svitavska v požárních útocích.
Okresní ligu hostí jedenáct sborů, jsou to Široký Důl,
Telecí, Lubná, Hartmanice, Nedvězí, Oldříš, Kamenec,
Desná, Jevíčko, Perálec a Sádek.
Bohužel, díky průměrným nebo spíš podprůměrným
výkonům mužských týmů, vyjma jednoho času pod
18 vteřin a to časem 17,96 týmu A v Desné, dopadly
mužské celky v celkovém hodnocení, jak jinak, než
průměrně až podprůměrně. Tým A celkové 8. místo, tým B
celkové 19. místo.
Ženám se dařilo lépe. Jenže díky nedotažené koncovce
sezóny bylo místo očekávaného prvenství nakonec až
3. místo.
Hasičský sport je však hlavně o postupových soutěžích.
V sobotu 9. 5. proběhlo na Desné okrskové kolo. Naše
týmy samozřejmě vyhrály a kvalifikovaly se na okresní
kolo do Jaroměřic konané 31. 5. 2015.
Muži opět nastoupili v téměř nezměněné sestavě
s věkovým průměrem 28 let jako loni. Zkušený tým podal
nadlidský výkon, málo platné, umístil se až na třetím
místě.

To více štěstí měly naše ženy, měly našlápnuto na
okresní vítězky, bohužel, jejich nepřítel v podobě nástřikových terčů a erárního stroje ROSENBAUER FOX lll byl
silný a čas z této disciplíny a konečný součet stačil na
druhé místo. Zde bych rád vyzvedl výkon našich žen:
okresní přebornice Petra Šauerová, čtvrtá žena okresu
Anička Šimková a pátá Jana Flídrová.
Ženy z druhého místa postoupily na krajské kolo
konané 13. 6. v Lanškrouně. I když během 12 dní nebylo
moc času na vypilování techniky a taktiky, holkám se
dařilo skvěle. Štafetu 4×100 m měly nejrychlejší v kraji.
V disciplíně 100 m byly o pár desetin vteřin druhé, ale po
útoku bylo jasné, že letos na republiku nepojedou. Opět ta
prokletá erární mašina a nástřikové terče! Nakonec
malinko smolné druhé místo je velice krásný výsledek.
Pokud mohu hodnotit výsledky, jsou stále poněkud
rozpačité, nedotažené a bez duše. Stále však na sobě
pracujeme. Věřím, že nový rok 2016 přinese novou energii
do našich těl. Věřím, že týmový duch nás semkne
a vítězství bude motorem pro další překonání limitů nebo
rekordů.

Zúčastnit se je důležité,
ale zvítězit je mnohem lepší...
Martin Lipavský

Slavnostní vyhlášení výsledků Okresní ligy Svitavska 2015

Po roční odmlce měl náš sbor tu čest mít pod taktovkou
pořádání vyhlášení okresní ligy Svitavska v kulturním
domě v Poříčí.
Oficiální částí provedl slovem a videosestřihy výkonů
jednotlivých týmu Jakub Paulíček.
Po předání diplomů, pohárů a finančních odměn
následovala volná zábava v podobě diskotéky.
Zúčastnění měli k dispozici plně zásobené bary a teplé
pokrmy z kuchyně. Sice nemohu nezaujatě hodnotit, ale
v porovnání s jinými pořádajícími dokáže náš sbor
připravit dobrou atmosféru, zázemí, občerstvení a zábavu, což mnoho hostů ocenilo. Věřím, že se v budoucnu
budeme moci této ojedinělé akce znovu zhostit. Touto
cestou chci mou osobou poděkovat za perfektní přípravu,
realizaci a obnovení pořádku v KD Poříčí. Výjimečná účast
aktivních členů mě překvapila a těší mě, že pomáhají stále
mladší jedinci. Jen tak dál...
Martin Lipavský

Vážení přátelé,
touto cestou Vám přeji klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2016 mnoho zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
Martin Lipavský

„Když se dostaví radost, měli bychom otevřít
všechny dveře, nikdy totiž nepřichází nevhod.”
Radost, láska, pokoj, štěstí a zdraví
nechť je nejčastějším návštěvníkem
u Vás doma po celý rok 2016.
přeje redakce Deseňáčku
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