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Zpívání u jesliček

Vezměte s sebou svíčku 
nebo lampičku, bude možnost 

odnést si Betlémské světlo. 

Velikonoce (latinsky pascha, hebrejsky    pesach – přechod, ּפסח
přejití) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slovanský název svátku, Veliko-
noce, se vztahuje na „velkou/velikou noc“, v níž byl Kristus 
vzkříšen. Mimo toho jsou Velikonoce také obdobím mnoha 
lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským 
svátkem mohou souviset jen volně.

Velikonoce nemají pevně dané datum, ale jsou to tzv. 
pohyblivé svátky – datum se mění v závislosti na datu prvního 
úplňku po jarní rovnodennosti. Ta je stanovena „úředně“ na 
21. 3. podle gregoriánského kalendáře bez ohledu na astro-
nomickou skutečnost (která se může až o dva dny lišit).

Datum Velikonoc se může mezi jednotlivými roky měnit až
o více než jeden měsíc (od 22. března do 25. dubna).

Výpočet data Velikonoc je postup, kterým lze datum 
velikonoční neděle a tím i dalších souvisejících svátků určit 
vypočtením fází Měsíce pro daný rok. V různých církvích se 
metodika a výsledné datum může lišit.

Srdečně Vás zveme a těšíme se
na již tradiční setkání s Vámi

u našich jesliček
v sobotu 23. prosince

v 16.00 hodin.

Velikonoce
Pravoslavné Velikonoce, označované jako Pascha, jsou proti 

katolickým většinou opožděny (zpravidla o týden, ale někdy
i více), protože pravoslavná církev pro jejich výpočet používá 
starší juliánský kalendář. Navíc také zachovává ustanovení 
Prvního nikajského koncilu, který přísně stanovuje, že 
křesťanská Pascha nesmí být před židovským svátkem Pesach 
nebo spolu s ním.

Od data Velikonoc je odvozeno stanovení data dalších 
pohyblivých svátků - Nanebevstoupení Páně, Letnic, svátku 
Nejsvětější Trojice a Slavnosti Těla a Krve Páně.

Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme. Řada badatelů se jej 
však snažila určit pomoci údaje v evangeliích o zatmění, které 
mělo nastat ten den v poledne. Isaac Newton došel svými 
výpočty k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít 7. dubna roku 30, 
3. dubna roku 33 nebo 23. dubna roku 34. Tedy v blízkosti 
významného židovského svátku pesah, který je památkou 
vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Tak jako 
Letnice jsou tedy původně (i podle latinského názvu) svátkem 
židovským a do roku 325 (První nikajský koncil) se slavily ve 
stejný den jako svátek židovský.

Ježíšovu smrt a vzkříšení křesťané chápou jako naplnění 
obrazu ve starém zákoně, kdy Izraelité přešli Rudým mořem při 
odchodu z Egypta. Velikonoce podle katolické tradice začínají 
Velikonoční vigilií (bohoslužba v noci ze soboty na neděli). 
Následuje neděle Vzkříšení (ta završuje velikonoční triduum 
Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty). 40 den Velikonoc 
je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze 
země do nebe. Oslava Velikonoc tradičně trvá 50 dní (velikonoční 
doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (Letnice) 50 
dní po Velikonocích.

Velikonoční nebo také Pašijový týden je významné období, ve 
kterém si křesťané připomínají poslední týden Ježíšova 
pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Neděle, která bezprostředně předchází velikonocím. Oslavuje 
Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho 
umučením. V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: 
požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám, s průvodem 
celého společenství; čtení pašijí; slavnost mše svaté. Na tuto 
neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže.

Vymetají se saze z příbytků, tj. domy se čistí a připravují na 
svátky. V tento den se Jidáš mračil na Ježíše.

Zvyky na Škaredou středu
Podle lidové pověry by se v tento den lidé neměli mračit, 
aby se nemračili všechny středy v roce.

Velikonoce den po dni aneb Svatý týden

Květná neděle (letos 25. března)

Sazometná  středa (Škaredá či Černá) (letos 28. března)

•
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Zelený čtvrtek (letos 29. března)

Velký pátek (letos 30. března)

Český přívlastek zelený byl převzat z němčiny, kde 
zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) 
vznikl Gründonnerstag (zelený čtvrtek). V tento den by se měla 
jíst jen zelená strava (zelenina), aby byl člověk celý rok zdravý.

Zvyky na Zelený čtvrtek
• Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, 

omyli se rosou, protože bránila onemocnění šíje a dalším 
nemocem.
Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před 
východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby 
se v domě nedržely blechy.
Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je 
chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos.
V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný 
medem, aby se v ní držela po celý rok voda.
Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně 
tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly 
potřené medem, opět měly být pro zdraví.
Ranní mše se koná pouze v biskupských chrámech. Při této 
mši se světí svaté oleje (olej křtěnců, svaté křižmo a olej pro 
nemocné).
Při večerní mši naposledy zvoní zvony a pak „odlétají do 
Říma” až do bílé soboty - po tuto dobu jsou nahrazovány 
řehtačkami a klapačkami.
Podle tradice, když zazní zvony naposledy, máte si zacinkat 
penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou 
o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
V tento den se také koná obřad mytí nohou.

Název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je 
připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je 
prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. 
Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. 
Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě 
- není to běžná mše. Utrpení a smrt Krista se připomíná 
pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti 
celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota 
křesťanů...). V mnohých kostelech se koná v tento den ještě 
pobožnost křížové cesty. Součástí pobožností bylo také odhalení 
a uctění svatého kříže.

Zvyky a pověry na Velký pátek
K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. 
v magickou sílu země, která se na Velký pátek otvírala a na 
krátkou dobu zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo 
světýlko nebo kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve skále, 
ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vodníci 
a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela 
hora Blaník.
Velký pátek je také postním dnem - postem od masa a újmy 
v jídle.
Lidé vstávali před východem slunce, chodili se mýt do 
potoka, aby se chránili před nemocemi.
Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout 
kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo 
ochránit před bolením zubů.
V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak 
se udělalo na šatech několik stehů, to mělo ochránit před 
uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá z plátna pašijových 
nití chránila před bleskem.
V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by 
se mohla očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice 
a uhranutí.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí.
Nepralo se prádlo, protože by se prádlo namáčelo místo do 
vody do Kristovy krve.
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Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých 
říkaček se oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. 
Hospodyně připravovala obdarování v podobě sušeného 
ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento 
den zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání 
nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval 
také dlouhotrvající půst.

Zvyky a tradice na Bílou sobotu 
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, 
aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly 
louky.
Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily 
před požárem.
V sobotu se také uklízelo, bílilo.
Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení, na Hod 
boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se 
mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky 
z vrbového proutí anebo vázaly březové metličky a zdobila 
se vajíčka.

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu" 
neboli "prvního dne po sobotě" (která byla podle židovského 
kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním 
dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání 
chleba" a tento den nazvali "dnem Páně".

Tradice na Boží hod velikonoční
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, 
mazanec, vejce, chleba, víno.
Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje.
Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.
Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného 
mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla 
úroda, voda a dostatek ovoce.
Pečou se velikonoční beránci.

 
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. 

Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými 
pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. 
Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malovaná vajíčka. Někde 
je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají 
chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata 
ráno, když šla do kostela.

Druhá neděle velikonoční - novokřtěnci nosili toho dne 
naposledy bílé křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního 
prvního sv. přijímání.

Bílá sobota (letos 31. března)

Velikonoční neděle (letos 1. dubna)

Velikonoční pondělí (letos 2. dubna)

Bílá neděle (letos 8. dubna)
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 19. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
- rozpočtové opatření č. 3/2017
- finální verzi dokumentu s názvem „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“
- smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka NN 

Kroulík
- dodatek č.3 ke smlouvě č.O - 05/2011 na zajištění 

svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního 
odpadu

- dodatky ke smlouvám o nájmu v bytech nad mateř-
skou školou se stávajícími nájemníky

- protokol o bezúplatném předání a převzetí majetku 
Bezdrátové rozhlasy mezi DSO Mikroregion

  Litomyšlsko – Desinka a Obcí Desná

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek 
za svoz komunálního odpadu (550,- Kč za osobu/rok)
a poplatek ze psa, aby tak co nejdříve učinili. Poplatek ze 
psa musí být uhrazen do 31. 3. 2018 a poplatek za svoz 
komunálního odpadu musí být uhrazen do 30. 4. 2018.

Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři 
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné.

Upozornění

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 23. 1. 2018

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- zadání Územního plánu obce Desná
- smlouvu s ČEZ na přeložení VN na hřišti
- převedení zaknihovaných akcií na majetkový účet 

vedený u FIO banky
- vstup do společenství obcí Hlinecka z důvodu 

společné likvidace komunálního odpadu

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 
uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 dle tohoto časového 
rozpisu:

- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.00 – 16.10 hodin

- stanoviště č. 2 – u kaštanu u Jebouskových
16.10 – 16.20 hodin

- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
16.20 – 16.30 hodin

- stanoviště č. 4 – mezi zast. U Zavoralů a Renzovými
16.30 – 16.40 hodin

- stanoviště č. 5 – u kříže 16.40 – 16.50 hodin
- stanoviště č. 6 – točna 16.50 – 17.00 hodin

Pohyb obyvatel v obci Desná v roce 2017:

- přihlášení k trvalému pobytu 13 obyvatel
- odhlášení z trvalého pobytu 2 obyvatelé
- narození 6 občánků
- úmrtí 5 občanů

K 1. 1. 2018 je v obci Desná 346 obyvatel.

Evidence obyvatel

Jubilea

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí  oslavili:

Lenka Kladivová 50 let
Oldřich Leischner 55 let
Václav Nepraš 60 let
Věra Dvořáková 65 let
Emílie Severová 75 let
Růžena Nováková 75 let
Vlastimil Stříteský 81 let
Marie Vimrová 90 let

Narození

Antonín Flach
Natálie Flachová
Martin Koubek

Úmrtí

Pavel Šplíchal

Dne 9. února jsme navštívili u příležitosti významného 
jubilea paní Marii Vimrovou, abychom ji popřáli a strávili 
s ní krásné chvíle. Kéž by takových dobrosrdečných
a veselých lidí bylo více. Ještě jednou ji přejeme vše 
nejlepší.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám jakýmkoliv 
způsobem pomohli při organizaci pohřbu našeho milého 
manžela a tatínka Pavla Šplíchala. Ať už sousedům, 
přátelům, hasičům, tak i v neposlední řadě všem, kteří se 
účastnili posledního rozloučení dne 3. 2. 2018 v kostele
sv. Bartoloměje v Mladočově. 

Děkujeme také za všechny projevené soustrasti. 
Ludmila Šplíchalová s rodinou, Desná 69

Poděkování
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Na Tři krále mrzne stále. Tak tato pranostika se naštěstí 
nevyplnila, v sobotu 6. ledna 2018 v Dolním Újezdu a 
okolních vesnicích proběhla Tříkrálová sbírka a provázelo 
nás sluníčko. 

Celkem bylo vybráno 260.142 Kč, je to tedy
o 17.312 Kč víc než v loňském roce.

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:

Budislav 21.450 Kč
Desná 26.086 Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 94.227 Kč
Horní Újezd 33.727 Kč
Osík 37.416 Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín) 31.130 Kč
Vidlatá Seč 16.106 Kč

Dne 19. 4. 2018 uplyne 5 smutných let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka, pana Stanislava Nováka.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka a ostatní příbuzní.

Ty věčným spánkem spíš,              
k nám už se nikdy nevrátíš. 
Nemůžeme Ti již více dát
než kytičku na hrob
a jen tiše vzpomínat

Zápis dětí do mateřské školy 
pro školní rok 2018/2019

Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje 
rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2018/2019 se 

uskuteční dne 7. května 2018.

Přihlášku začneme vydávat  30. dubna.
Vyplněnou jí vraťte zpět nejpozději 7. května.

Pro tento školní školní rok je v MŠ 8 volných míst 
(takový počet dětí odchází do základní školy).

Celková kapacita školy je v současné době 35 dětí.

Mateřskou školu můžete se svým dítkem navštívit 
v pátek 4. 5. 2018 od 8.00 do 10.00 hodin, 

kdy se koná „Den otevřených dveří“.

Těšíme se na Vás!!! 

Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu 
jednotlivých pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky 
najdete na webu Farní charity Dolní Újezd na tomto 
odkaze:

http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-
sbirka/trikralova-sbirka-2018/

Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsled-
ky koledování za celou diecézi. 

Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím 
skupinek, rodičům i dětem, že nám pomohli sbírku 
uskutečnit a v nemalé míře děkujeme těm, co naše kolední-
ky přijali a obdarovali.

Dále chceme poděkovat duchovním správcům našich 
farností a starostům obcí za jejich ochotu a vstřícnost 
ohledně organizace sbírky. 

Farní charita Dolní Újezd.
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V neděli 25. 2. 2018 jsme přivítali do společenství 
Deseňáků sedm dětí. Slavnost zahájily vystoupením děti
z mateřské školy s paní ředitelkou. Dále vystoupili bratři 
Tomšíčkovi a následoval slavnostní akt zápisu do pamětní 
knihy.

Vítání občánků

Eliška Koubková

Sofie Klusoňová

Metin Çelik

Lucie Šillerová

Tobias Lipavský

Karolína Kysilková

Jindřich Kotas
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Novinky z naší školičky

Když se tak zamýšlím, jak začít, napadá mě jen: ,,už aby 
tu bylo jaro“. Letošní nedávné silné mrazy zimu snad 
náležitě ukončily, takže už s dětmi nedočkavě vyhlížíme 
sluníčko s trochou toho tepla.

Z okna školky hledí děti nedočkavě na zahradu a tou-
žebně si přejí, aby už mohly vyběhnout na trávník, písko-
viště, skluzavku...Když ale koukneme zpět do zimních 
měsíců, musím říct, že ani v tuto dobu není ve školce 
,,mrtvo“.

Děti přes všechny chřipky, nachlazení, rýmičky či 
kašílky do školky chodí a je pro ně vždy připraven pestrý 
výchovně vzdělávací program.

Každý den po příchodu probíhají hrové aktivity na 
koberci i u stolečků, do kterých učitelky příliš nezasahují 
(pokud to není třeba). Okolo 8.00 uklidíme všechny hračky, 
skládačky, kostky, pozdravíme se se básničkou s pohybem, 
řekneme si, jaký je dnes den a jdeme cvičit, běhat, hrát 
pohybové hry. Následuje svačinka, pak společný komunit-
ní kruh, zpívání, vyrábění, malování, modelování, pracov-
ní listy, práce s obrázky, s knihou či další aktivity vždy
s ohledem na individuální schopnosti a věk dětí. Oblíbená 
je krátká ovocná svačinka a jdeme se oblékat ven. Pobyt 
venku trvá do 11.15 hodin, pak oběd, čtení pohádky, 
poslech pohádky na CD a odpočinek.

Délka odpočinku na lehátcích je individuální, ale 
všechny děti jdou po obědě na chvíli odpočívat na svou 
postýlku. Nespící děti jdou s paní učitelkou dělat klidové 
činnosti ke stolečkům, aby neprobudily děti, které spí.

Pak už jen odpolední svačinka, hrové aktivity či indivi-
duální práce dětí s paní učitelkou a průběžný rozchod dětí 
domů.

Výchovně vzdělávací program je samozřejmě zpestřen 
řadou dalších aktivit. 

V nedávné době to byl např program záchranné stanice 
Pasíčka, narozeninová oslava s dortem, divadýlko Myšák 
Pišta, karneval...Starší děti pak vyrážejí každý čtvrtek do 
krytého bazénu v Poličce.

V následujících měsících nás čeká např: návštěva ZŠ 
Dolní Újezd, divadýlko v naší školce: ,,Pohádky z rozkvé-
tající louky“ a ,,Pohádky kočky Micky“, výtvarná dílna
s paní Třískovou, divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli: 
,,Makový mužíček“, Sportovní hry předškoláků v Lito-
myšli, besídka pro maminky, školní výlet...atd.

Přejeme všem krásné nastávající jaro a hodně sluníčka na 
obloze i v srdíčku.

Za děti a paní učitelky napsala Anna Veselíková 



Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický 
navštívil v pátek odpoledne obec Desná nedaleko 
Litomyšle. Se starostou obce Josefem Jebouskem a 
místostarostou Jaroslavem Kladivem hovořil především 
o rozvojových plánech obce včetně rekonstrukce místní 
komunikace za řádově pět milionů korun, podpoře 
sboru dobrovolných hasičů či dalších krajských dotač-
ních programech.

„Obci ze za posledních několik let pod vedením pana 
starosty podařilo zlepšit vlastní hospodaření tak, aby 
mohla ze svých prostředků realizovat řadu důležitých 
investic. Jednou z nich je rekonstrukce místní komunikace 
za pět milionů korun, úprava cvičného hřiště pro požární 
útok či rekonstrukce požární zbrojnice pro zdejší hasiče, 
kteří spadají do kategorie JPO V. Hasiči jsou obecně v obci 
velmi aktivní a mají kolem 40 dětí, kteří se věnují požární-
mu sportu. Na rekonstrukci zbrojnice získala obec dotaci 
od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Desná u Litomyšle připravuje opravu místní komunikace,
rekonstrukci hasičské zbrojnice a hřiště pro požární sport

ČR ve výši 520 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. Pardubický kraj se již třetím rokem připojuje 
k tomuto národnímu dotačnímu titulu na pořízení 
dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu 
hasičských zbrojnic. Podíl kraje je v případě tohoto 
státního dotačního titulu cca 1/3 z celkové výše dotace, 
kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchra-
nného sboru ČR.

Hejtman také se také zajímal o žádosti obce v dalších 
krajských dotačních programech. „Desná patří mezi 
aktivní obce a pro letošní rok požádala o dotaci ve výši 150 
tisíc korun na pořízení územního plánu. V rámci tohoto 
programu mohou žádat pouze obce s počtem obyvatel do 
tří tisíc. V letošním roce jsme uvolnili pro tyto potřeby 
částku 2,85 milionu korun,“ sdělil hejtman Netolický.

Dominik Barták
tiskový mluvčí Pardubického kraje
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Obchod potravin
a smíšeného zboží v Desné

děkuje za Vaši přízeň a přeje veselé
a hezky prožité Velikonoce

 Požehnané svátky velikonoční
a mnoho radosti z nastávajících dnů
plných sluníčka, rozkvétání přírody

a potěšení při jarních prací
přejí zastupitelé obce
a redakce Deseňáčku. 

Po lednovém sobotním plese v Poříčí se 
před vchodem do KD našel náramek na 
ruku. Je možné, že by mohl být někoho
 z naší obce. Náramek si majitel může 

vyzvednout na Obecním úřadě v Poříčí. 

Nález náramku
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Ani zimní měsíce pro nás nejsou chvílemi odpočinku, 
spíše naopak. Ve zhruba dvouměsíční fotbalové pauze 
jsme toho jako obvykle stihli mnoho. Posuďte sami. 

Na 1. svátek vánoční jsme se jako každý rok sešli na 
Štěpánské zábavě. Po letech nevystupoval Modrý 
Mauricius. Jeho roli převzal legendární Habal, který na 
této akci zároveň pokřtil své nové CD s názvem 227. 
Kmotry cédéčka se stali Kamil Prokop a Míla Lněnička.

V sobotu 30. prosince jsme uspořádali další ročník 
tradičního turnaje ve stolním tenise dospělých. I letos se 
ukázalo, že o turnaj je velký zájem v širokém okolí. 
Opětovně bylo na startovní listině plno, 40 účastníků 
svádělo mezi sebou tuhé boje, z nichž vyšel vítězně 
nováček turnaje Lukáš Proper. Druhé místo obsadil 
Michal Zawadski, třetí skončil Rostislav Češka.   

Týden před vyhlášením pětiletého státního smutku se 
uskutečnila valná hromada. Hornoújezdské pohostinství 
se zase jednou naplnilo a za účasti všech čtyř starostů 
našich partnerských obcí jsme zhodnotili uplynulý rok 
2017. Besedovalo se a vzpomínalo dlouho do noci.

O víkendu 3. a 4. března jsme obsadili kulturní dům. 
V sobotu proběhla taneční zábava s pardubickým 
Markantem, v neděli dětský karneval, který uváděl Mirek 
Lipavský a jeho tým. Náročný víkend stál pořadatele velké 
úsilí.

Jako první zahájili zimní přípravu muži. Novým 
trenérem mužstva se stal zkušený Pavel Schejbal ze Svitav, 
kterému je pravou rukou vedoucí mužstva Roman 
Chadima. Trénovalo se třikrát týdně. Výsledkově se 
v přátelských zápasech na litomyšlské a svitavské umělce 
nedařilo, těsně nás porazilo Bystré, Zámrsk, Kamenná 
Horka i Morašice. Vstup do druhé poloviny mistrovské 
soutěže nás čeká v neděli 25. března v Lanškrouně. 

U žáků doplnil v realizačním mužstvu trenéra Pavla 
Beneše Tomáš Chadima. Žáci své lednové a únorové 
tréninkové jednotky trávili na Horním Újezdě, v tělocvi-
čně v Osíku a v Lubné na Skalce. Na úvod se tým utká na 
apríla v Morašicích s Opatovem.

Starší přípravku vede František Bartoš, Jiří Kučera
a Václav Žďára st. Tréninkový proces probíhal také
v tělocvičnách v Lubné a Osíku. Tým se zúčastnil halového 
turnaje v Dolním Újezdě, kde se mu však nevedlo podle 
představ a skončil na šestém, posledním místě. První 
mistrovský turnaj se odehraje v neděli 15. dubna na našem 
hřišti.

Mladší přípravka zahájila zimní přípravu pod vedením 
Zdeňka Beneše ml., Zdeňka Beneše st. a Jaroslava Chauna 
v tělocvičně školy na Krásňovsi. V budově, která je 
neodmyslitelně spjata s počátky naší tělovýchovné 
jednoty, ale započala zásadní rekonstrukce, při níž se 
tělocvična stane minulostí, a proto jsme jezdili trénovat do 
Lubné na Skalku. Zúčastnili jsme se dvou halových 
turnajů v Dolním Újezdě, kdy jsme skončili na 2. (ze čtyř 
účastníků) a 3. místě (šest účastníků). Start jarní části 

Zima
v TJ Horní Újezd

Svojanov je jediným hra-
dem v našich zemích v jehož 
architektuře se misí gotika
s empirem, tedy středověk
s 19. stoletím. Od roku 1910 je 
hrad vlastnictvím města 
Poličky.

Sejdeme se v úterý 8. května v 8 hod u hasičské zbrojni-
ce, kde bychom vytvořili skupinky pro dopravu osobními 
auty. Našim cílem je procházka po Svojanově až na hrad a 
přes Starý Svojanov zpět. Průvodcovství nám přislíbil 
desenský rodák P. Mgr. Stanislav Tomšíček a místní hasiči 
nás seznámí s funkční parní stříkačkou. Poslední zastáv-
kou se stane některá s místních  restaurací. Jako vždy je 
trasu možno zkrátit i prodloužit.

Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Pozvání na jarní toulání
po okolí hradu Svojanov
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Pozvánka na fotbal

Muži:
neděle 1. 4. 16:00 Horní Újezd – Opatovec
neděle 15. 4. 16:30 Horní Újezd – FC Jiskra (Králíky)
neděle 29. 4. 16:30 Horní Újezd – Jablonné nad Orlicí
neděle 20. 5. 17:00 Horní Újezd - Těchonín 
neděle 3. 6. 17:00 Horní Újezd – Sloupnice
neděle 17. 6. 17:00 Horní Újezd – Mor. Třebová „B"

Žáci:
neděle 29. 4. 10:00 Morašice/Horní Újezd – Pomezí
neděle 13. 5. 10:00 Morašice/Hor. Újezd – Dol. Újezd
neděle 10. 6. 10:00 Morašice/Hor. Újezd – Sebranice

Starší přípravka:
neděle 15. 4. 9:30 turnaj Horní Újezd
úterý 8. 5. 9:30 turnaj Horní Újezd

Mladší přípravka:
neděle 3. 6. 9:30 turnaj Horní Újezd

Ve středu 21. 3. 2018 se dožívá 80 let nejstarší člen 
Tělovýchovné jednoty Horní Újezd, pan Vlastimil Čermák, 
rodák z Desné a nyní již dlouholetý Litomyšlák. Je jedním 
ze zakladatelů fotbalového oddílu naší TJ, kdy pomáhal při 
budování hřiště na Desné, tak i současného hřiště na 
Horním Újezdě. Spolu s Rudou Boháčem z Cikova zhotovi-
li velké hodiny na hřiště – jedny z prvních v okrese, kdy se 
fotbalový čas nechal sledovat jen ve městech a to ještě tak, 
že obsluha posunovala ukazatel ručně po jedné minutě. 
Naše hodiny, kdy se natáhlo pero v malém starém budíku, 
spolehlivě ukazovaly čas – pokud je však nějaký filuta 
nepozorovaně neposunul. Zvláště pak v těch případech, 
kdy bylo potřeba uhájit těsný výsledek. Vlastimil byl 
stálým členem výboru TJ a málokdy chyběl na akcích, které 
pořádala TJ. Spolehlivě vykonával funkci hlavního 
pořadatele jak na fotbalových utkáních, tak i na kulturních 
akcích. Jako raritu mohu uvést, Vlastimil odehrál v našem 
dresu jedno přátelské utkání. 

Nezbývá než panu Čermákovi za vše, co pro naší TJ 
vykonal, poděkovat a za všechny popřát stálé zdraví do 
dalších let.

Za TJ Horní Újezd František Mokrejš

Jubileum
Vlastimila
Čermáka

soutěže je naplánován na víkend 14. – 15. dubna, první 
turnaj nás čeká v Jevíčku. 

V únoru nás zastihla jedna smutná zpráva. Ve věku 70 
let zemřel po delší těžké nemoci jeden ze zakladatelů 
fotbalu v naší TJ, pan Ladislav Chadima. S Láďou jsme se 
naposledy rozloučili v pátek 16. února v Dolním Újezdě.

Mgr. Zdeněk Beneš
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Úspěšný rok Zemědělského družstva Dolní Újezd 

Na výročních členských schůzí  proběhlo příznivé 
bilancování roku 2017. Přispělo k tomu zlepšení vnějších 
podmínek, zejména stavu na trhu. Prodejní ceny rozhodu-
jících výrobků uhrazují vlastní náklady, nebyl zásadní 
problém s odbytem produkce. Příznivě se projevuje
i působení společné zemědělské politiky. Zemědělství 
získává dotace, které přináší stabilitu do hospodaření 
zemědělců.  Stále, ale nejsou přijata pravidla, která by 
vytvořila jednotné konkurenční prostředí a tak se na náš 
trh dostávají výrobky z Polska, z Německa za ceny které 
zdaleka neodpovídají nákladům na jejich výrobu. Např. 
výrobní cena másla je cca 30 Kč, prodejní cena by se měla 
pohybovat kolem 35 max. 40 Kč. Vyšší, případně nižší cena 
je důsledkem obchodních spekulací. Obdobně je to 
v současné době s cenou sýru eidam.  Zemědělská proble-
matika se politizuje, je snaha rozdělovat zemědělce na 
velké a malé. Přetrvává snaha snížit dotace velkým 
podnikům, které provozují živočišnou výrobu a vytváří 
pracovní místa na vesnicích. Velké podniky přitom 
dostávají na 100 Kč tržeb méně dotací než ti co provozují 
pouze rostlinnou výrobu a v osevním postupu střídají 
pouze obiloviny a řepku.

V uplynulém roce se podařilo sklidit 7,39 t/ha u obilo-
vin, u pšenice dokonce 8,14 t/ha, to je rekordní úroda. 
Vysoký standart si udržuje i pěstování řepky, kde výnos 
opět překročil 4 t/ha, u máku 1,13 t/ha. Dostatečně je 
zajištěna potřeba a kvalita objemných krmiv jak pro 
živočišnou výrobu, tak pro bioplynové stanice. V živočišné 
výrobě pokračoval příznivý vývoj zejména u výroby a 

prodeje mléka. Dojivostí krav 10 500 lt patří družstvo 
k nejlepším v republice. Prodej mléka se meziročně zvýšil
o 600 tis. lt a denní dodávkou 62 tis. lt pokrývá potřebu 90 
tis. města. Po třech letech cenové krize, kdy prodej mléka 
byl hluboko pod úrovní vlastních nákladů, opět dochází 
k poklesu prodejní ceny.

Bioplynové stanice jsou vedle rostlinné a živočišné 
výroby právem označovány jako 3. pilíř družstva, neboť 
k nim přirozeně patří. Zejména využití krmiva ze skrývek 
silážních a senážních jam, vedlejší produkt digestát 
společně se slámou nahrazuje chlévský hnůj, řeší hnojnou 
koncovku stájí živočišné výroby, efektivně využívají kejdu. 
Prodej elektrické energie činí 13 mil. KWh.

Příznivé výrobní výsledky se promítly do ekonomiky 
družstva, do posílení finanční stability a tak každá 100 Kč 
vložených nákladů přinesla 11 Kč zisku. Umožnilo to 
zvýšit odměny zaměstnancům o   10 %, povýšit nájemné 
z orné půdy na 5 500 Kč/ha včetně daně z pozemků, u luk 
došlo ke zvýšení o 1000 Kč /ha. Zvýšila se i výplata podílu 
na zisku členům družstva. 

Při hodnocení ekonomických výsledků bylo naše 
družstvo vyhodnoceno jako nejlepší v Pardubickém kraji, 
v rámci republiky bylo oceněno mezi 5 společensky 
odpovědných zemědělských subjektů.

Dosažené úspěchy těší, patří za ně poděkování všem 
kteří se o ně zasloužili v uplynulém roce i v letech minu-
lých, ale současně i zavazují k jejich následování.

Ing. Václav Klejch
Předseda představenstva   
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100 let od skončení I. světové války

Vážení čtenáři, rok 2018 je výročím 100 let od skončení
I. světové války. Chceme toto významné výročí naší země 
připomenout i několika dobovými snímky, abychom si 
opět připomenuli, co naší dědové a babičky chtě nechtě 
museli podstoupit, aby každá rodina i národ přežili. Válka 
nebrala jen životy, válka ovlivnila celý chod společnosti

a na těchto příkladech můžeme trochu porozumět jak tvrdá 
doba scelovala i rozvracela jednání jednotlivců. Mnozí se 
snažili co nejvíce pomáhat a organizovat ve prospěch 
druhých, jiní to docela uměli využít. Ale nekritizujme jejich 
jednání, nevíme, jak bychom se chovali my sami. Bylo to 
tak a TEČKA.

Výběr z kroniky Včelařského spolku pro Litomyšl a okolí

1914
Správu spolku v r. 1914 měli na starosti všichni činovníci 

z roku minulého, neboť byli valnou schůzí opět řádně 
zvoleni a funkce přijali.

Spolek měl v tomto roce 98 řádných členů a 1 čestného 
člena.

Pro nouzové krmení včel bylo objednáno na jaře 6 q a na 
podzim 28 q nezdaněného cukru.

V roce 1914 byla připravována zemská včelařská 
výstava v Praze, k níž připravoval náš spolek svou zvláštní 
expozici. K uskutečnění výstavy nedošlo, protože dne
26. července byla vypovězena Rakousko-Uherskem 
z návodu Německa Srbsku válka, jež rozvinula se brzy 
v děsnou světovou válku.

Osiřely mnohé rodiny, osiřely četné včelíny. Organizační 
i kulturní práci spolku podlomily a skoro zastavily 
mimořádné válečné poměry. 

K návrhu p. Dr. Novotného povoluje spolek 40-50 K na 
med pro Červený kříž. 22 kg medu dodal J. Vonra z Kornic 
a předseda Kraus jej odeslal na příslušné místo. Vydání 
s akcí činilo 55 K.

------------
1915
Jednatel  V. Morávek měl nastoupiti dne 15. II. vojenskou 

službu. Jeho nástupcem výborem byl jmenován Jan 
Röhrich, správce školy v Pohodlí, jednatel byl ale pro 
chorobu vojenské služby zproštěn a ujal se ještě v tomto 
roce své funkce.

Spolek měl v r. 1915 88 členů. Z nich 81 starších a 7 nově 
přistouplých.

-----------
1916
Jednatel V. Morávek vyzývá členy, aby přes všechnu 

nepřízeň válečné doby věrně setrvali při spolku a s nadějí 
v lepší a příznivější časy nejen pro včelařství, ale i pro náš 
národní život, hleděli příštím dobám vstříc. Osiřelé včelíny 
doporučuje bratrské péči zbylých členů. 

Tento rok probíhá za nejhroznějších poměrů a válečných 
hrůz. Mysl každého včelaře je soustředěna k úsilí uhájiti 
svou existenci a existenci své rodiny. Včely většinou 
ponechány sami sobě. 

Podle toho projevuje se i činnost spolku. Prořídly naše 
řady, neboť mnoho členů vykonává vojenskou službu. 

Výroční valná schůze v r. 1916 se nekonala, volby nebyly 
provedeny a proto zůstali funkcionáři spolku všichni jeho 
činovníci z r. 1915.

Spolek měl 105 členů. Z celkového počtu bylo 17 nových 
členů. Byli to včelaři, kteří vstoupili do spolku kvůli cukru, 

který byl včelařským organizacím vládou povolován. 
Dostali jméno „cukroví členové“. 

Cukru bylo přiděleno 17 q. Na 1 včelstvo připadlo 2½ kg.
Státními úřady byla stanovena cena medu na 10 K za

1 kg, cena vosku na 13-14 K. Poněvadž tyto ceny při 
srovnání s cenami jiných potřeb (máslo 40-50 K) jsou nízké, 
doporučuje se při valné schůzi členům, aby přebytečný 
med prodávali výměnou za jiné zboží, při čemž vzat za 
základ předválečný poměr cen. (1 kg medu = 1 kg másla). 
Vosku budiž užito pro vlastní spotřebu.

--------------
1918
Počet členů rapidně stoupá. Hlavní zásluhu na tom má 

přidělovaný lacinější cukr. Ke konci roku 1917 má spolek 
171 člena řádného a 1 čestného. Členové mají přihlášeno 
1238 včelstev.

Bylo rozděleno 31 q cukru. Na 1 včelstvo připadá 2,70 kg. 
Za cukr povolený ke zkrmení včel (nezdaněný) bylo 

nám nařízeno Ústředím dodati 450 kg medu. Toto množ-
ství bylo k naší žádosti sníženo na 250 kg za cenu 16 K za
1 kg. 

Rozdílení cukru i přijímání medu vykonal náš člen Karel 
Jozefy, obchodník na Dolní ulici v Litomyšli.

V tomto roce zemřel p. Frant. Klusoň, předseda našeho 
spolku od r. 1915, jenž za dobu své funkce velmi platně 
působil na povznesení naší včelař. organizace. K uctění 
jeho  památky daroval spolek 30 Kč. Ústřední matici 
školské. 

Správu spolku do konce r. 1918 řídil místopředseda Jan 
Brychta. 

Když po ukončení válečné litice dne 28. 10. 1918 byla 
prohlášena samostatnost československého národa, když 
dávné touhy naše staly se skutečností, zabušilo a zachvělo 
se srdce radostí nás všech. Jsem přesvědčen, že mnozí 
včelaři v radostném vzrušení a sdílnosti zvěstovali tuto 
radostnou novinu a významnou historickou událost
i svým včelkám.

S radostnějšími pocity a novou chutí začínáme nový rok 
našeho spolkového života. 

Místopředseda Jan Brychta při valné schůzi dne 23. 2. 
1919 projevuje radost nad splněním dávných našich tužeb 
– zhroucením německého a nám vždy nepřátelského 
Rakouska – a zřízením svobodné a nezávislé Českosloven-
ské republiky. Vzdává díky všem jejím tvůrcům: panu 
presidentu Masarykovi, našim legionářům a státům 
pomocným, hlavně Francii a Americe – Wilsonovi. Vyzývá 
přítomné, aby pro zdar naší republiky pracovali a přeje 
včelařství v ní dalšího rozkvětu a zdaru.
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Ke konci roku měl spolek 185 členů řádných, kteří 
zazimovali 1202 včelstva. 

-------------
1919
V tomto roce založili naší členové ze Sloupnice svůj 

vlastní spolek ve Sloupnici a proto z našeho spolku 
vystoupili.

Také naši členové z Poličky se přihlásili za členy včelař-
ského spolku v Sádku.

-----------
1921
Bylo objednáno za 34.016,50 Kč cukru na krmení včel. Při 

objednávce byla cena nezdaněného cukru v obchodu 11 Kč 
za 1 kg. Při tom bylo cukru nedostatek. Hlásil se o něj 
u spolku každý. Než byla objednávka vyřízena, klesla cena 
cukru v obchodech na 8 Kč za 1 kg. Mnozí členové vykonali 
svou organizační povinnost a přihlášený cukr odebrali. 
Bylo ale dosti těch, kteří cukr odebrati odmítli s poukazem 
na to, že cukr dostanou v obchodech o 3 Kč laciněji na 1 kg.

Po mnohých upomínkách zůstalo 686 kg nerozebraného 
cukru na nikdo ho nechtěl. Dodavatel urgoval jeho 

zaplacení, ale nebylo peněz. Předseda spolku s jednatelem 
poznali slast svých funkcí, které jim způsobili „cukroví 
členové.“

Předsednictvo zaslalo žádosti k ministerstvu financí
i cukrové ústředně o zlevnění zbylého cukru. Žádosti byly 
příznivě vyřízeny a z ceny zbylého cukru bylo nám sleveno 
2052 Kč.

Rázné vystoupení spolku proti liknavým členům 
v cukrové záležitosti mělo za následek, že mnozí „cukroví 
členové“ ze spolku vystoupili. Škoda jich není, neboť 
včelařská organizace a zájmy spolku jim byly vedlejší. 
Důvodem jejich přihlášky ku členství byl jen „cukr“.

Na počátku roku měl spolek 161 členů řád., 1 čestného
Na konci roku měl spolek 134 členů řád., 1 čestného
----------
1922
Včelařský cukr nebyl objednán, protože neposkytuje 

žádné výhody. Krámská cena cukru je 6,80 Kč za 1 kg. Daň 
z cukru vláda nesleví. Sleva daně by činila 57 h na 1 kg
a cukr by musel být denaturován 5% pískem a pilinami.

                                                                                                                                        
Stanislav Tomšíček

 Pamětní kniha obce Desné
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pokračování příště

Najdi 5 rozdílů

Spoj čísla
a obrázek
vybarvi



Indiánský karneval

Poslední lednová sobota patří jako už tradičně odpoled-
nímu hasičskému karnevalu a večernímu plesu. Pro 
letošní ročník karnevalu jsme zvolili téma Indiáni. Než ale 
vše začne, probíhají každou sobotu od Vánoc v hasičárně 
poctivé přípravy. Od 13.30 hodin se sál v kulturním domě 
začal pěkně plnit. Nádherná účast 57 dětí předčila naše 
očekávání. Zkušení indiáni a indiánky v čele se šamanem 
se už těšili na všechny, proto přivítali návštěvníky pravým 
indiánským tancem. Děti plnily disciplíny, které musí 
zvládnout každý malý indián. Nejdříve sbíraly barevné 
„bobule“, aby měli indiáni obživu. Poté trénovali střelbu 
na bizona, zručnost při chytání rybek a přiřazovali stopy 
zvířat, jelikož indiáni jsou dobrými stopaři. Po krátké 
pauze si mohly děti spolu s rodiči a našimi pomocnicemi
z řad dorostenek zatančit na písničky od Míši Růžičkové. 
Následovalo házení kroužků na cíl a jízda zručnosti na 
krásných konících.

Program karnevalu rychle plynul a bylo na čase vyhlá-
šení nejkrásnějších masek, což je pro nás vždy velmi 
obtížné. Samozřejmě dárkový balíček nakonec dostaly 
úplně všechny děti, které se karnevalu účastnily. Příjemné 
odpoledne jsme zakončili tradiční židličkovanou. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás přišli navštívit.
A také všem, kteří se jakkoli podíleli při přípravách
a průběhu karnevalu, zejména pak našim dorostenkám, 
díky kterým dostal náš karneval opět novou energii.

Věra Rosypalová
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Hasičské plesání

V sobotu 27. ledna se konal na sále v Horním Újezdě 
hasičský ples. Nejen na karnevale, ale i na plese byla 
návštěva nad očekávání. Všechna místa k sezení byla 
obsazena a taneční parket příjemně zaplněný. Bohatá byla 
rovněž v tombola, v níž jsme rozdali přes 200 cen. Letos 
nám už podruhé hrála kapela Fízl Band z Poličky. Po 
přivítání a úvodních tanečních sériích, přišla řada na první 
překvapení večera, v podobě předtančení našich doroste-
nek. Holky si nacvičily dvě písničky a nasadily laťku 
opravdu hodně vysoko. Předtančení bylo naprosto skvělé, 
hodné profesionálek a vysloužilo si mohutný potlesk a 

pozvedlo ples opět na vyšší úroveň. Naši hosté se dobře 
bavili, jak na sále, tak i v baru, nebo ve fotokoutku. Po 
půlnočním gulášku, který jsme podávali zdarma, následo-
valo druhé překvapení. Prvních deset lístků z tomboly 
postupovalo do „finále“. Finalisté si zahráli židličkovanou 
a poté postupně, od vítěze měli právo výběru ceny. Vybrat 
si mohli např. poukaz na večeři v hotelu Aplaus, poukaz 
do Litexu, půjčení auta na víkend, různé dárkové balíčky a 
další. Celý večer neuvěřitelně rychle utekl, kapela odjela a 
nad ránem jsme se dostali domů i my ostatní. Děkujeme za 
přízeň a těšíme se na příští rok.

Věra Rosypalová
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