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Je tu zas vánoční čas
Rok uplyne jako voda, adventní doba je za námi a s tím
snad i všechen předvánoční shon, nákupy a přípravy na
vánoční svátky. V dnešní době máme Vánoce bohaté, že
občas už ani nevíme čím druhého obdarovat. Kupujeme
dárky zážitkové, dárkové poukázky, co správného koupit
na nás útočí ze všech možných reklam. Máme plný stůl
dobrého jídla a pití a v televizi přejdeme všechny stanice
a nemůžeme si ani vybrat. Já sama z dětství nepamatuji
Vánoce chudé, ale uvědomila jsem si z vyprávění, že se
máme opravdu dobře a že tomu bylo i jinak.

Vzpomínka pana Kučery na válečný Štědrý den
„V roce 1942 mi bylo deset let a prožíval jsem dětství
v obci Sloupnice se svými sedmi sourozenci. Byl jsem
nejmladší a nejstarší bratr byl již ženatý a dva sourozenci,
kterým bylo v té době víc jak 18 let, byli na práci v Reichu.
Byli jsme chudí a náš Štědrý den byl velice skromný.
Tatínek ozdobil stromeček a plni očekávání jsme se těšili
na večer. Tenkrát nebyly žádné ryby a bramborový salát.
Na štědrovečerní večeři maminka uvařila hrachovou
polévku a upekla vánočku, na kterou jsme se velmi těšili.
Já jako nejmladší jsem dostal i nějaký dárek a to i od
starších sourozenců a rodičů. Největší radost mi udělala
kniha, protože jsem rád četl. Samozřejmostí byla účast na
půlnoční mši svaté, kde jsem i ministroval. Pravidelně
jsme v době adventu také chodili na roráty. Vzpomínám si,
že naší vesnici chodily v předvečer svátku sv. Barbory tzv.
Barborky, to byly ženy bíle oděné, hodné děti odměňovaly
jablkem nebo sušeným ovocem a zlobivé dostaly proutek.
Na svátek Tří králů jsme občas chodili koledovat a byli
rádi vždy za něco dobrého.”

Umíme vůbec prožít opravdové Vánoce? Darovat si
navzájem čas, otevřít náš čas Bohu, darovat něco sami ze
sebe, jen tak zmizí hektičnost a nastane pravá vánoční
radost.
Mám po mnoho let velkou radost, že se scházíme
v hojném počtu u našich jesliček, že si nejsme lhostejní
a navzájem si přejeme vše dobré a věřím, že za pár dní
tomu nebude jinak.
Nechť vánoční svátky naplní srdce
všech pokojem a mírem.
Anna Šimková

Pozvánka na zpívání u jesliček
Na již tradiční setkání s Vámi se těšíme opět
u našich jesliček v pondělí 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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Jubilea

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 25. 9. 2019

V tomto čtvrtletí oslavili:
Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- smlouvu o dílo č. 1/2019 na úpravy veřejného prostranství v regionu Desinka v obci Desná
se zhotovitelem Odysea Švec, s. r. o., Chotovice
- pronájem obecního pozemku č. 604/1, trvalý travní
porost, panu Emanueli Hanykovi a smlouvu
o pronájmu
- koupi akumulačních kamen do posilovny v budově
obecního úřadu
- nabídku multifunkčního kopírovacího stroje
- rozpočtové opatření č. 3/2019

Bronislava Fulíková
Miloš Kopecký
Vladimír Lipavský
Věra Sýkorová
Růžena Kladivová
Jaroslav Tefr
Emílie Čermáková
Helena Kladivová

50 let
60 let
60 let
70 let
80 let
Všem oslavencům
80 let
přejeme do dalších let
82 let mnoho zdraví a dobrou
86 let
životní pohodu.

Gratulujeme
6. října letošního roku oslavil 60. narozeniny Deseňák
Miloš Kopecký, letitý člen Tělovýchovné jednoty Horní
Újezd. Miloše sice kulatý nesmysl příliš neoslovil, ale pro
TJ toho udělal strašně moc. Byl dlouholetým řidičem,
který se staral o Avii a autobus, kterým se dopravovali
hornoúježdští fotbalisté na zápasy po celém bývalém
Východočeském kraji. Řídil, opravoval, sháněl řidiče
a najezdil mnoho kilometrů pro TJ i pro cizí organizace,
pro které TJ zajišťovala dopravu.

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 6. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace od obce Poříčí na dovážení dětí z Poříčí
do Mateřské školy v Desné
- mimořádný příspěvek Mateřské škole Desná
na nákup sítí do oken ve výši 21 340 Kč
- dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění svozu, třídění,
recyklace a odstranění komunálního odpadu
- koupi multifunkčního kopírovacího stroje Minolta
- rozpočtové opatření č. 4/2019

V současné době nechybí Miloš na žádné akci, při
výstavbě, údržbě hřiště, kabin, zajišťuje chod naší udírny,
je prostě vždy tam, kde je potřeba.
Miloši, díky za vše, co jsi pro TJ udělal
a díky také za tvoji veselou
a kamarádskou povahu,
která pomáhá všem.
Hodně zdraví do dalších let
za TJ Horní Újezd
přeje

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu
v roce 2020
Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro rok 2020 činí dle obecně závazné
vyhlášky č. 1/2019 za jednu osobu 660 Kč. Poplatek 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.
Poplatky můžete hradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce:
č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné.

Zdeněk Beneš st.

Narození
Natálie Klusoňová
Jan Beneš
Štěpán Lipavský
Štěpánka Flachová

Poplatky ze psa

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020

Upozorňujeme občany, že výše poplatku ze psa dle
obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 činí 100 Kč za prvního
psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož
majitele. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na
účet obce č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo
popisné.

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že od
1. 1. 2020 musí být každý pes označen elektronickým
čipem. Povinné očkování psů proti vzteklině bude platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo
mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování
psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem
nemusí být označeni psi s jasným čitelným tetováním
provedeným před 3. 7. 2011.

2

Nákup vánočních stromků
Někteří to vědí z vlastní zkušenosti a většina ostatních si
dovede představit, co to dá práce vypiplat v lese nový
stromek. Uklidit paseku, zasadit ho a potom několik let
osekávat trávu, ostružiní, maliní, náletové dřeviny. Na
zimu chránit stromek před okusem, to znamená natřít
vrcholky ochranným nátěrem, nebo postavit oplocenku.
Stromků se vždy sází o něco více, než je potřeba. Počítá se
s tím, že ne všechny se dožijí dospělosti. Pokud strasti
mládí přečká více stromků, než je vhodné, je potřeba
přistoupit k prořezávce. Odstraňují se stromky, které
rostou příliš blízko u sebe. A zde podává svoji pomocnou
ruku náš milý, hodný a vzorný spoluobčan. Vezme pilu
a pár dní před vánočními svátky se chudák trmácí
doprostřed lesa. Vybere si pokud možno osamoceně stojící
stromek, často i 3–4 metry vysoký. Uřízne ho tak ve výši
pasu, přece se ještě nebude ohýbat. Když strom (on to už
stromek ani není) položí na zem, popojde k vršku. Zde
musí řezat ještě jednou. Je to opravdu pracant. Poté
s vrškem pod paží a s hřejivým pocitem z dobře vykonané
práce s klidem odkráčí domů. Celé Vánoce se pak kochá
pohledem na své dílo. Je na sebe právem pyšný, jak
výhodně stromek opět nakoupil. Napřesrok půjdu zas,
říká si. A svědomí? No fuj, něco tak přízemního u mě
nehledejte.
Za všechny majitele lesa ti tímto děkuji, že nám na
Vánoce chodíš do lesa pomáhat.
Jiří Kvapil

PF
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Zastupitelstvo
obce Desná
Vám všem přeje
pěkné prožití
vánočních svátků,
pevné zdraví
a mnoho štěstí
v novém roce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Jak jsme již dříve informovali, záměrem letošní, již
proběhlé sbírky byl nákup nového automobilu pro
ošetřovatelskou službu – pro sestřičky, které jezdí za
pacienty do terénu. Naší charitě se vrátí cca 65 % z celkové
vybrané částky. Více informací o tomto rozdělení najdete
na našich nových webových stránkách:
www.dolniujezd.charita.cz.

Tímto děkujeme všem, kteří jsou do této prospěšné akce
zapojeni (koledníci, vedoucí skupinek, rodiče koledníků,
koordinátoři v jednotlivých obcích, starostové obcí, kněží
a mnoho a mnoho dalších…) a také Vám všem, kteří
otevřete dveře svých domovů a přijmete tuto vzácnou
návštěvu.
Dovolte nám také popřát za celý kolektiv pracovníků
Farní charity Dolní Újezd klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku především hodně zdraví a Božího
požehnání.
Farní charita Dolní Újezd

Již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky
proběhne v sobotu 11. ledna 2020.
Výtěžek z této sbírky bychom chtěli použít na nákup
kompenzačních pomůcek a úhradu nákladů spojených
s provozem našich služeb. Část finančních prostředků (cca
40.000 Kč) převedeme do roku 2021, kdy bychom chtěli
touto částkou dofinancovat projekt na nákup nového
automobilu pro pečovatelskou službu.
Prosíme opět o Vaši podporu, služební auta stárnou,
velice často řešíme jejich opravy, náklady stoupají. A bez
aut bychom nezajistili pomoc našim pacientům a uživatelům v terénu. Naše automobily můžete vidět ve službě i ve
večerních hodinách, o víkendech a svátcích.
Při organizaci sbírky se neobejdeme bez pomoci dětí
i dospělých, kteří chtějí jít koledovat. Prosíme o účast i děti
starší patnácti let a dospělé, kteří jsou ochotni dělat
vedoucího skupinky, zejména při nepříznivém počasí, ať
nemusí být vysíláni jen malí koledníci.

Vánoční bohoslužby v Mladočově
Štědrý den 24. 12. 2019
Budislav 16.00
Mladočov 22.00
Boží Hod 25. 12. 2019
Mladočov 8.30
Budislav 10.30

sv. Štěpána 26. 12. 2019
Mladočov 8.30
sv. Silvestra 31. 12. 2019
Mladočov 17.00
Nový rok 1. 1. 2020
Mladočov 8.30

Podrobné info na:
https://www.farnostmladocov.cz/clanky/bohosluzby---ohlasky/

3

Novinky z desenské školičky
A co ještě ve školce o adventu podnikáme???
Vystupujeme na rozsvěcení vánočního stromu v Poříčí,
pořádáme „vánoční tvořivou dílničku” těšíme se na
divadélko JOJO v naší školičce, zpíváme na „Desenském
jesličkování” a pořádáme velkou vánoční besídku
v kulturním domě v Poříčí. Pak ještě nadělování dárečků
pod školkový stromeček a návštěva seniorů v Desné.
Je toho dost…hodně příprav a stresu, který by k tomuto
období neměl patřit. Pro všechny je ale odměnou potlesk
a pochvala rodičů, známých i běžných občanů z Desné
a Poříčí.
Na závěr děkujeme Obci Desná, Obci Poříčí a všem
zaměstnancům obou zmíněných obcí. Firmě Bavo Poříčí,
zaměstnancům MKS Desná za drobné opravy…
Děkujeme rodičům za dary v podobě papírů, zbytků látek,
drobných pomůcek a za dary do školní kuchyně.
Poděkování patří i všem zaměstnancům školy za dobře
odváděnou práci a za vytváření příjemného prostředí pro
výchovu a vzdělávání vašich dětí.

„Zazvoní nám zvoneček…kouzlo Vánoc”…
A je to zase tady…přiblížil se konec dalšího kalendářního roku. Je tu advent, čas, kdy se připravujeme na nejkrásnější svátky v roce.
Advent ve školce nám netradičně začal velikou nemocností dětí, se kterou jsme se potýkali řadu dní. Trochu nás
to zaskočilo, protože počet dětí pod deset bývá ve školce
na Desné něčím zcela výjimečným. A to máme vytvářet
čertíky, andílky, mikuláše, přáníčka a dárečky na vánoční
besídku… Máme se učit básničky, tanečky, písničky…abychom ukázali všem našim rodičům a známým, co
jsme se naučili. Ale i tak se do toho pustíme, jen s pár
dětmi, které jsou ještě zdravé. Vše nám jde pomalu
zdlouhavě…snad vše zvládneme včas.
A tu zazvoní zvoneček. A už vchází Mikuláš, andělíček
a neposedný čertík. Nastalo dopoledne 5. prosince a nás
jako každý rok navštívila tato vzácná návštěva. Mikuláš
krásně promlouvá k dětem. Z knihy předčítá, co komu jde
(za to ho moc pochválí) a také každému poví, v čem by se
měl polepšit. Všichni dostanou nadílku a samozřejmě
čertík nikoho neodnese…

Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy
Foto: Nikola Vyskočilová, DiS., učitelka MŠ

ČERTÍK
My se čerta nebojíme,
protože my nezlobíme.
Někdy jenom trošinku
tatínka a maminku.

Klidné prožití svátků vánočních
v kruhu nejbližších a hodně zdraví
do Nového roku 2020!!!
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ZNOVU PO ROCE

DOLNOVANKA

Rok 2018 byl extrémně suchý a po dlouhých úvahách
jsme se rozhodli náš rybníček nelovit. Proběhl jen kontrolní odlov na plné vodě.
Byla to velice namáhavá práce pro zelené ve vodě a jak
už to bývá, po námaze přichází zábava. Tentokrát začala
již ve vodě. Lovčíci soutěžili v přebíhání rybníka v plné
ústroji. Jak už jsme říkali, voda se neodpouštěla a nabrat do
lováků bylo velice snadné a tak se z běhu přešlo i na
plavání. Ještě že bylo krásné podzimní počasí.
V letošním roce se příroda trošku vzpamatovala, podle
našeho měření napadlo od 30. dubna do poloviny listopadu na Desné 460 mm srážek. Rozhodli jsme se pro klasický
výlov rybníka i přes obavy, aby bylo čím rybník napustit.
Osud nám přál, protože před výlovem napršelo více
srážek, hlavně v budislavských lesích a dokonce začala
téct i studánka.
To, že ryby byly v rybníku o sezónu déle, že byly zdravé,
ve vodě byl dostatek kyslíku, že byly dobře krmeny a že
jim chutnalo, objevily se v kádích nádherné kusy kapra,
štiky a zvláště amura. Největší, který také skončil na talíři,
vážil úctyhodných 6,90 kg. Protože nabídka převyšovala
poptávku, zbylé ryby putovaly zpět do rybníka a za rok
z nich budou opět pěkné kusy. Kapři si budou pochutnávat na obilí, amuři na čerstvě nasekané trávě a štiky na
malých rybkách, bohužel i na kapřících, jejíchž rodiče se
letos zázračně vytřeli v rybníce.
A nesmíme zapomenout poděkovat našim fanouškům
a všem, kteří nás na výlovu navštívili opět ve velkém
počtu, odnesli si domů rybu z hráze, někteří si pochutnali
na grilovaných pstruzích, kávě, svařáku či grogu.
Nechyběl ani tradiční zvěřinový gulášek.
PETRŮV ZDAR

Dechová hudba Dolnovanka zve své příznivce
a všechny milovníky dechovky na slavnostní křest nového
CD nosiče s názvem „Těm, co máme rádi”. Jako host
vystoupí populární jihočeská dechovka Vysočinka
Tomáše Vodrážky z Humpolce. S Dolnovankou si zazpívají i pozvané zpěvačky z Veselky Ladislava Kubeše, Václav
Štěrba, u kterého se vše opět nahrávalo a do naší kapely už
prostě patří, a třeba přijedou i vzácní hosté, kteří
s Dolnovankou spolupracují a vystupují již delší dobu. Na
tomto nosiči je nahraná i polka Václava Maňase ml. ze
Zlína a textaře Jaroslava Hájka z Batelova s názvem
„Vyznání Desné”, kterou napsali o naší obci. A kdy se to
vše uskuteční? V neděli 29. března 2020 od 15 hodin
v kulturním domě v Čisté. Bude pro Vás připraveno
občerstvení a kuchyně Miloše Rejmana. Těšíme se na Vás
a omlouváme se, že letos z časových důvodů nebyl
vánoční koncert, ale bylo alespoň setkání muzikantů
v Čisté, již počtvrté. Přeji klidné Vánoce, v příštím roce
2020 hodně zdraví a někdy na viděnou s námi.
Petr Čermák

SDH Desná
si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

DĚTSKÝ
KARNEVAL
Těšíme se na vás
v sobotu

25.1.2020
od 13:30
v KD Horní Újezd
téma:

VEČERNÍČKY
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Víte že,...
ka či svazenka. Je to zdroj pestré potravní nabídky
a vytváří biokoridor, neboť biopásy lákají i velké množství
hmyzu. To je zase krmivo pro ptáky jako je koroptev,
bažant, stehlík, konopka, zvonek, strnad, vrabec nebo
kvakoš noční a ostatní zvířata, která po sklizni přicházejí
o zdroje potravy. Na svažitých pozemcích biopásy snižují
erozi půdy. Do koncepce hospodaření podniku zapadá
i spolupráce s 16 mysliveckými sdruženími, která na jejich
výměře působí. Oboustranná spolupráce přináší ochranu
a péči o divokou zvěř. Myslivci se podílejí na vyhánění
zvěře z porostů, před sečením se osvědčila i instalace
elektronických plašičů, na kterých jsou nahrány zvuky
predátorů. Do boje proti hrabošům se zapojují dravci,
kterým do jetelů instalují trojnožky nebo bidýlka.
Družstvo naopak poskytuje krmení pro zvěř. Zdroje vody
zajišťují betonová napajedla, která cca jedenkrát týdně
zaměstnanec družstva čistí a doplňuje vodu, družstvo
poskytlo cisternu a traktor. V současné době to takto
vzorně a vzorově funguje v honitbách Mysliveckého
spolku Dolní Újezd a Mysliveckého spolku Poříčí. V různých částech pozemků je v obou sdruženích instalováno
29 zdrojů vody a vbrzku přibude dalších šest. Myslivci
tato napajedla pořizují pomocí dotací, jejich cena není
zanedbatelná a proto prosí širokou veřejnost, která na tato
zařízení v přírodě narazí, aby je nijak nepoškozovala.
Totéž platí i o plašičích v jarních měsících. Všechna
zvířátka vás prosí, abyste je nerušili v jejich přírodních
domovech nadměrným hlukem a neohrožovali na
životech svými volně běhajícími mazlíčky.
Tento příspěvek vznikl za spolupráce se zemědělským
družstvem a Mysliveckým spolkem Dolní Újezd.

V minulém čísle Deseňáčku jsme se dočetli o putování
Přátel pěší turistiky po Dolním Újezdu. Poslední zastávkou byla vyhlídka ze sil ZD na obec a okolí. Zemědělské
podniky se nedělí na velké a malé, ale na dobré a špatné.
Zemědělské družstvo Dolní Újezd, jehož vlastníkem je
602 členů družstva, je mateřským podnikem skupiny, do
které patří ZDCHP Litomyšl a ZEPO a. s. Leština. Celkově
hospodaří na 9600 ha zemědělské půdy v nadmořské
výšce od 350 do 600 m, převážně na hlinitých půdách.
Vedle rostlinné výroby mají také rozsáhlou živočišnou,
energetickou a přidruženou výrobu. Celkově zaměstnávají 350 lidí. V rostlinné výrobě ctí správné osevní postupy,
tj. střídání plodin a pravidelná dodávka organických
hnojiv do půdy stojí za vysokými výnosy i v sušších letech.
Zemědělské družstvo Dolní Újezd se chová šetrně
k přírodě. Provádí protierozní opatření, vždyť žádný
zemědělec nechce, aby mu utíkala půda z polí.
Družstvo je začleněno do projektu Vysokomýtská
synklinála, kde skupina podniků, jako je Česká zemědělská univerzita, Agoeko a výrobci zemědělských strojů,
ověřuje protierozní postupy. Proto si můžeme na polích
všimnout pásového zpracování půdy před setím kukuřice
s cílovým zapravením organických hnojiv, půdoochranné
technologie s využitím meziplodiny žita nebo svazenky.
Toto vše výrazně zabrání odtoku vody po vydatných
přívalových deštích. Zemědělské družstvo realizuje
podmínky trvale udržitelné výroby potravin a šetrného
přístupu k přírodě. Zajímavé jsou statistiky Eurostatu
ohledně spotřeby účinných ochranných látek na 1ha.
Dalším kladným skutkem pro naši přírodu a hlavně
divokou zvěř je vytvoření biopásů pro podporu biodiverzity. Je to směs plodin jako je oves, kapusta, proso, pohan-

Hana Flídrová
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Podzim v TJ Horní Újezd
Sobotní rozlučkou dorostu, až na malé výjimky, skončila
podzimní fotbalová sezóna, která byla v několika ohledech výjimečná. Poprvé jsme společně s Morašicemi
obsadili soutěže ve všech kategoriích - mladší přípravka,
starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost a muži.
Poprvé a pravděpodobně také naposledy jsme odehráli
všechny domácí zápasy na našem hřišti (Morašice přestavují kabiny a ty by na jaře měly být již v provozu). Mladší
přípravka, mladší žáci a starší žáci všechny své mistrovské
zápasy vyhráli, starší přípravka odehrála také výborný
podzim, muži s 20 body také uhráli své, snad jen několik
vysokých porážek dorostu nám kazilo náladu. Za všechny
tyto výsledky patří velké poděkování všem hráčům,
trenérům, vedoucím mužstev, pořadatelům a rodičům.
Na našem hřišti se na podzim odehrálo 25 mistrovských
zápasů, 4 turnaje přípravek a ještě několik přátelských
zápasů. Znamená to mnohokrát posekat hřiště, mnohokrát nalajnovat hřiště, mnohokrát uklidit kabiny, mnohokrát nakoupit zboží do bufetu a ten bufet provozovat. Na
25 mistrovských zápasů je třeba 25 hlavních pořadatelů.
To všechno ve svém volném čase, zadarmo a ještě za to
někdy dostat vynadáno od nespokojených jedinců. Každý
z nás, kdo si tento článek přečte, se v něm asi najde, takže
nám všem mnohokrát děkuji.
Díky štědrým sponzorům – Taurus Trans, Stavební
sdružení Boštík, ZD Dolní Újezd, Obecním úřadům obcí
Horní Újezd, Poříčí, Desná a Budislav, díky dotaci z MŠMT
a Pardubického kraje, díky našemu bufetu a divákům,
kteří ho hojně navštěvují, jsme vše zvládli i finančně a i na
příští rok snad nějaké peníze zbydou.
Abych na někoho nezapomněl, neuvedl jsem záměrně
žádné jméno, ale myslím, že všichni víme, o kom tento
článek je.
Článek píšu 18. listopadu, den po 30. výročí změny
režimu v naší republice. Jsem rád, že my se nemusíme bát
vyjít ven, jít na hřiště, jít do kulturáku na zábavu, na
divadlo. Je však také naší ostudou, že máme takovou
vládu a takového prezidenta, kteří mají strach vyjít mezi
normální lidi a kytice k pomníkům pokládají raději brzy
ráno nebo vůbec, aby nemuseli slyšet pravdu.
Chovejme se tak a příště volme tak, ať se nemusíme
stydět.
Zdeněk Beneš st.

je zásluha několika faktorů, díky vedení TJ v čele se
Zdeňkem Benešem st. máme moderní zázemí a kvalitní
materiální vybavení, můžeme se opírat o podporu
a důvěru rodičů a to nejdůležitější – máme trenéry, kteří
dětem bez nároku na jakoukoliv odměnu věnují stovky
hodin svého času. Jedná se o Mgr. Zdeňka Beneše, Pavlu
Kyselovou, která vede fotbalovou školičku, Zdeňka
Beneše st. a Jaroslava Chauna.
Podzimní část jsme si prodloužili tréninky v tělocvičně
v Lubné a na plánu máme také dva halové turnaje.
Mgr. Zdeněk Beneš

Starší přípravka
V této části letošní sezóny jsme opět pokračovali ve
spojení s kluky z Morašic, což se ukazuje jako dlouhodobě
výhodné pro oba týmy.
O prázdninách přešlo do kategorie mladších žáků
7 hráčů ročníku 2008, které nahradili kluci z mladší
přípravky ročníku 2010. Nastalo tak období sehrávání
týmu a hledání vhodných postů pro jednotlivé hráče.
Všichni měli chuť do fotbalu, výbornou tréninkovou
a zápasovou docházku, a tak se, dle mého názoru, podařilo vytvořit dobrý pospolitý tým, a to jak na hřišti, tak
i v kabině a výsledky tak odpovídaly snažení a momentální výkonnosti jednotlivých hráčů.
Odehráli jsme 7 turnajů s bilancí: 3x první místo,
3x druhé místo a 1x třetí místo. Nastoupili jsme k 19
zápasům, z toho 12 x vyhráli, 4 x remizovali a 3 x jsme
odešli poraženi. I když nás čeká ještě hodně práce a stále
bude co zlepšovat, patří klukům pochvala a poděkování
za výkony a přístup k fotbalu.
Poděkování také patří všem trenérům a vedení TJ Horní
Újezd a také všem rodičům za dovážení kluků na tréninky
a zápasy, za praní dresů a za pečení bábovek, které se
nakonec ukázaly jako rozhodující faktor při vyrovnaných
zápasech.
František Bartoš

Mladší žáci
Mladší žáci v souklubí HÚ/Morašice na podzim sehráli
10 soutěžních zápasů. Všech deset bylo vítězných
s celkovým skóre 55:6. Mohlo by se zdát, že to byla jasná
záležitost, ale opak je pravdou. Začátek sezóny jsme pálili
ostrými a v pěti odehraných zápasech jsme vstřelili
38 branek a pouhé 3 jsme obdrželi. Šestý zápas jsme sehráli
s naším největším rivalem ze Skutče a byla to opravdu
bitva. Po osmi minutách jsme prohrávali už 0:2, ale ani to
naše kluky a holky nepoložilo a v deštivém počasí předvedli nádherný obrat, a tak jsme si ze Skutče odvezli
těsnou výhru 3:2 a osamostatnili se na čele tabulky právě
před Skutčí. Zbylé 4 zápasy nás zastihly tak trochu
v „krizi“ (vyjma dvou povedených poločasů). Nedařila se
nám kombinace, navíc „došel střelný prach“ a tak se víc
bojovalo, než hrálo. A možná právě proto si těch výher
moc cením. Když to nešlo fotbalově, tak to tam vždy ti naši
kabrňáci tak nějak „dotlačili“. Je to prostě dobrá parta
a musím říct, že nás, nebo tedy mě určitě, asi nikdy

Mladší přípravka
Po odchodu hráčů ročníku 2010 do starší přípravky se
staly nejstaršími hráči děti narozené v roce 2011. Tento
ročník máme velice kvalitní, a tak už třetí sezónu v řadě
patříme k absolutní špičce v okresní soutěži. Letošní
podzim byl výjimečný. Všech sedm turnajů jsme vyhráli
a díky velkému počtu dětí jsme mohli na některé turnaje
brát i dva týmy. Nezřídka jsme dávali dvojciferný počet
gólů a některé naše zápasy snesly opravdu přísné měřítko.
Osu týmu tvoří naši Šimon Flídr a Fanda Flídr a morašičtí
Marťa Famfulíková, Dáda Válek a Vojta Huryta.
Kromě výsledků nás těší i dobrá tréninková účast
a hlavně zápal, s kterým většina dětí na fotbal chodí. To vše
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nepřestanou překvapovat. Velký dík patří starším hráčům
za to, jak „přijali“ ty mladší, nově příchozí. A těm mladším
za velký přínos pro celý tým… Moc děkuji také rodičům za
praní dresů, za pomoc s dopravováním hráčů na zápasy
a na tréninky… Děkuji, bez Vás by to nešlo.
A s Vámi, kteří zavítáte na jarní zápasy, se těším na
viděnou a zároveň děkuji za podporu….
Jirka Kučera

udělat. Body nás stálo hlavně neproměňování šancí. Ale
vzhledem k tomu, že několik hráčů doposud nehrálo
velký fotbal, lze nad drobnými individuálními vadami
přihmouřit oko. Co se nám dařilo doma, jsme cestou ven
jaksi poztráceli. Z ekonomického hlediska byly naše
venkovní zájedy dost nevýhodné. Až na výborně zvládnutý zápas ve Vraclavi a úvodní nezdar v Králikách jsme si
odevšad přivezli dardu. Přitom, až na pár výjimek, se
s většinou ze soupeřů dal hrát vyrovnaný fotbal. Můžeme
však hovořit o velikém štěstí, že nám los tyto zápasy přiřkl
venku. Během zimy je jen na nás, aby naši diváci byli
během jara svědkem lepšího fotbalu než podzimní kopané
venku.
Z individuálních statistik lze uvést několik jmen, i když
je fotbal kolektivní sport.
– 100% účast na zápasech (včetně dvou přáteláků):
Pavel Beneš, Radovan Flídr, Jan Pechanec, Martin Tmej
– Střelci (včetně přáteláků): 8x Jan Pechanec, 7x Vojtěch
Opletal, 6x František Bartoš, 4x Jiří Šturc, 2x Radovan Flídr, Tomáš Briol, 1x Emanuel Hanyk, František
Lněnička, Jakub Nádvorník,
– Zlí muži (žuté karty): 2x František Bartoš, 1x Tomáš
Briol, Radovan Flídr, Emanuel Hanyk, František Lněnička, Jakub Nádvorník, Vojtěch Opletal, Jan Pechanec,
Pavel Beneš (trenér) a Luděk Bureš, který v ten den vůbec
nebyl na zápase.
Emanuel Hanyk a Jaromír Loskot si svoji porci gólů
rozdělili spravedlivě, každý tahal míč ze sítě 28x.
Všem hráčům, rodičům, fotbalovým nadšencům
a ostatním pomocníkům děkujeme za podzimní část
sezóny. Užijte si Vánoce, zbytek roku a v tom novém zase
na fotbale.
Pavel Beneš a Martin Štancl

Starší žáci
Do letošní podzimní části jsme nastoupili se soupiskou
čítající 11 hráčů. Počet slibný, ale téměř každý zápas byl
doplňován hráči z mladších žáků, největší problém jsme
měli na pozici brankáře, kterou ve většině případů zastal
brankář mladších, Lukáš Němec. Tréninky probíhaly
odděleně dvakrát týdně, povětšinou s hojnou či plnou
účastí. V soutěži jsme odehráli 9 utkání, ve kterých jsme
neztratili ani bod a díky tomu nám právem náleží první
místo tabulky se skórem 49:6, jednoduše řečeno to znamená 5,4 vstřelených a 0,6 obdržených branek na zápas. Na
střeleckou listinu se zapsalo 10 hráčů. Nejvíce branek vsítil
Jána (25), což ho řadí na dělené první místo střelecké
tabulky soutěže. V brance se celkem vystřídalo 5 hráčů
(Jána, Kučera, Němec, Odehnal, Žďára), ze kterých nejvíce
odchytáno má Němec, který v 6 utkáních za svá záda
pustil pouze dva góly.
Poděkování patří všem hráčům, rodičům a všem
ostatním pomocníkům. Těšíme se na Vás opět na jaře.
David Severa

Muži
Muži v rámci podzimní sezóny okresního přeboru
ročníku 2019/2020 odehráli 13 zápasů. Z toho 8 se odehrálo na domácím hřišti. Důvodem byla rekonstrukce kabin
v Morašicích a rekonstrukce hřiště v Opatově. V domácích
zápasech se mužům celkem dařilo. Zápasy nebyly
rozhodně na góly skoupé. Největší gólový příděl si od nás
odvezl Opatov 5:1. Velice překvapivé bylo vítězství 3:1
nad Bystrým, které je aktuálním lídrem tabulky. Ovšem ne
všechno se dařilo, prohra s Borovou 4:1 mezi to rozhodně
patří. Tím se dostávám k venkovním zápasům. Účast
hráčů na těchto zápasech byla mizerná, leckdy sehnat
11 hráčů byl velký problém. V Jevíčku to muže stálo
minimálně remízu. Podzimek zakončili v Boršově remízou 1:1.
Roman Chadima

Dorost
Po několikaletém půstu se družstvo dorostu dalo znovu
dohromady a během podzimního tažení se ho zúčastnilo
22 hráčů, včetně čtyř žákovských posil, které nám několikrát vytrhly trn z paty. Tréninky probíhaly společně každý
pátek v Horním Újezdě a účast na nich se se zhoršujícím
počasím postupně snižovala.
V hlavní soutěži jsme odehráli 11 zápasů, ve kterých
nám osud přidělil 10 bodů a posadil nás celkově na
9. místo. Na domácím hřišti jsme neodehráli vyloženě
špatný zápas. I za nepříznivého stavu mohl těžko někdo
něco namítat proti bojovnosti a snaze s výsledkem něco
8

Den medu v Litomyšli
tohoto vsunuto vystoupení žáků 3. Základní školy
Litomyšl s komediálním představením pohádky „O Honzovi“. Jako poslední vystoupil Sbor paní a dívek z Litomyšle a mužský pěvecký sbor. Po celý den zde probíhala
soutěžní ochutnávka medu a medoviny. Foto a vyhodnocení naleznete na www.vcelari-litomysl.cz. V seminárním
sále proběhly dvě odborné včelařské přednášky.
V klenutém sále a na nádvoří zámku byly stánky, ve
kterých prodejci nabízeli své zboží a služby. O občerstvení
a ochutnávku kuchařských specialit se postaral statek
Bulvových z Makova.
Oldřich Kladivo

V neděli 17. 11. 2019 se konal v zámeckém pivovaru
v Litomyšli již 10. Den medu. Po celý den probíhal bohatý
kulturní program pro děti i dospělé. V jízdárně byly
rozmístěny panely Putovní včelařské výstavy s názorným
popisem i vyobrazením zákonitostí života včel. Na to
navazovala i znalostní soutěž dětí se sladkou odměnou.
Byly zde i dílny pro děti, jež připravilo Středisko volného
času Litomyšl. Mohli jsme zde vidět i skleněný úl se
včelami, zdobení perníčků i jiných výrobků ze včelích
produktů. Během dopoledne proběhlo na pódiu vystoupení ZUŠ Litomyšl. V odpoledních hodinách zde vystoupila se svým bohatým programem ZUŠ Dolní Újezd a do
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Listování hasičskou kronikou
Důvodem k založení hasičského sboru v obci byla
myšlenka vzájemné pomoci při vzniku požáru, odstraňování následků požáru i pomoc při povodních, zaopatření
potřebné hasicí techniky, výzbroje, ale i potřebného
výcviku. Stále je platná myšlenka, kterou máme i na
hasičském praporu „Bližnímu ku pomoci“. Nedílnou
součástí naší činnosti se postupem času stala i práce
s mládeží, sportovní soutěže i spolupořádání kulturních
akcí.
Již tradičně při výročních zasedáních sboru si stručně
připomínáme události desetiletých výročí vždy proti času.

Bylo propagováno maňáskové divadlo a hry s požární
tématikou, jako vhodný způsob výchovy dětí ve škole.
Bylo napsáno i několik her pro toto divadlo, jejichž
autorem byl místní řídící učitel a předseda požárního
sboru Václav Vostrčil.
V tomto roce byl dokončen v obci vodovod s napojením
nového kravína JZD a veřejného stojanu uprostřed obce
a tím skončilo donášení i dovážení vody z Cikova. Rozvod
vody po celé obci byl dokončen následující rok.
Rok 1949 – tj. před 70 lety
Velitelem sboru se stal František Nádvorník čp. 11,
velmi aktivní a obětavý člen sboru.

Rok 2009 – tj. před 10 lety
Při Výroční valné hromadě 11. 12. se konaly i volby do
výboru SDH. Při tajné volbě byl ze tří kandidátů zvolen
nový mladý starosta Dušan Flídr. Vystřídal tak dlouholetého starostu sboru Ladislava Dvořáka, který funkci
vykonával 19 let. Ostatní členové výboru byli již voleni
aklamací. Novým velitelem se stal Josef Rosypal.

Rok 1939 - tj. před 80 lety
29. ledna 1939 se konal v hostinci br. Lipavského první
hasičský ples v Desné.
Zakoupená stříkačka v loňském roce 1938 je prozatímně
umístěna u Josefa Maixnera v kolně ve dvoře. Začalo se
jednat o stavbě hasičské zbrojnice. Někteří členové ji chtěli
na horní Desné v místě dnešního altánu na točně. Bratři
z dolní Desné byli zase proti a zbrojnici chtěli uprostřed
vsi, což se následně i uskutečnilo. V té době byla opravována silnice i s úpravou zatáčky „u kříže“ a tak se čekalo, až
silnice bude dokončena. Stavba zbrojnice byla společná se
spolkem Hospodářská beseda. Polovina budovy, kde je
dnes zasedací místnost, sloužila jako skladiště hospodářských strojů místního strojního družstva.
Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Začala
2. světová válka, což mělo velmi negativní vliv na život
v obci i zásadní omezení činnosti hasičů.

Rok 1999 – tj. před 20 lety
15. července v časných ranních hodinách se rozezněla
siréna a naše výjezdová jednotka v počtu 15 členů vyjela
k požáru seníku ZD v Dolním Újezdě. Na místo jsme přijeli
mezi prvními.
Rok 1989 – tj. před 30 lety
Mnoho bezplatných hodin bylo odpracováno na
přestavbě bytu u hostince Pod hájem, který v té době byl
v majetku obce.
Došlo k politickým změnám ve státě.
Rok 1979 – tj. před 40 lety
Přestavba hasičské zbrojnice. Vrata k silnici byla
zazděna, podlaha prokopána a snížena asi o 70 cm, tak aby
mohlo do garáže vjet auto. Zhotoven nespalný hurdiskový
strop, nová luxferová okna, nová elektroinstalace a vnitřní
omítky. Výjezd z garáže orientován mimo silnici, což
podstatně zlepšilo bezpečnost. Veškeré práce prováděny
svépomocí a zdarma. Již 2. září zde bylo umístěno auto
Praga RN a byl nastěhován inventář.
V neděli 7. října jsme byli voláni k požáru ve Vidlaté Seči,
kde vyhořelo obytné stavení pana Sedliského.
V listopadu bylo zakoupeno z vlastních prostředků
nákladní auto Robur, následně přestavěno pro požární
účely a sloužilo místním hasičům celých 25 let. Vyřazeno
bylo v roce 2005.

Události již mimo kroniku:
Rok 1929 – tj. před 90 lety
Dokončen po obci rozvod elektřiny.
Rok 1849 – tj. před 170 lety
Byl uváděn v život zákon o zrušení roboty, rovněž
i zavádění nařízení samosprávného vedení obcí. Skončila
éra rychtářů schvalovaných vrchností. Na Desné se
prvním starostou stal Josef Dvořák čp. 2. Ve funkci se
osvědčil a starostou byl 17 let. Na základě těchto změn
a uvolnění bylo plánováno i sloučení obcí Vidlatá Seč,
Chotěnov, Olšany, Jarošov, Nová Ves u Jarošova, Budislav,
Poříčí, Mladočov a Desná do celku se sídlem obecního
úřadu v Mladočově, což by mělo 4454 obyvatel a výměru
6829 jiter, v přepočtu asi 2672 ha. Toto sloučení zůstalo asi
pouze na papíře i když v některých záznamech se uvádí
trvání jeden rok. V té době byla obec Desná spojena
s Mladočovem, které trvalo až do roku 1881. Změn bylo
více, došlo i k novému číslování domů, nové vyměřování
katastrů a nově i větší přísnost na vedení písemností.

Rok 1969 – tj. před 50 lety
V sobotu 4. ledna byl náš sbor volán k požáru u Josefa
Stříteského na Kamenných Sedlištích.
11. července byl sbor volán opět na Kamenné Sedliště,
kde vyhořelo stavení Aloise Stříteského.
Rok 1959 – tj. před 60 lety
V tomto roce nám bylo přiděleno auto Krupp.
Při povinné technické prohlídce neprošlo a následně
bylo vyřazeno. Najelo necelých 100 km.
Kroužek mladých požárníků vyhrál okresní a následně
i krajskou soutěž konanou v Heřmanově Městci.

kronikář SDH
Oldřich Kladivo
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Požární sport v roce 2019
Jelikož je letošní sezóna za námi, ráda bych se s vámi
podělila o takové shrnutí celého roku. Začala bych
s postupovými soutěžemi, které se letos konaly v Jiříkově,
Mladějově na Moravě a Lanškrouně. Okrskové kolo bylo
pro naše ženy velmi snadné, jelikož se ho účastnily jako
jediné. Co se týče mužů, tam bylo družstev 6 a naši muži
vyhráli. Ovšem na okresní kolo přijely jen ženy. Tam se
ženám vcelku dařilo. Díky své taktice vyhrály štafety,
v jednotlivcích skončily druhé, v útocích třetí. Celkem
bojovaly o vítězství, ale kvůli horšímu výsledku v požárním útoku ženy braly celkově druhé místo. Vyhrály ženy
ze Sádku, třetí byly ženy z Kamence. Chtěla bych ocenit
výkony našich žen v běhu na 100 m s překážkami, protože
v top pěti se umístily hned tři – Petra Šimková (3. místo),
Kateřina Kusá (4. místo) a Žaneta Renzová (5. místo). Na
krajském kole už to taková hitparáda nebyla. Ze štafety
ženy braly čtvrté místo, z jednotlivců páté místo a u útoků
až osmé místo. Celkem skončily na šestém místě.
Okresní liga Svitavska letos byla jako na houpačce.
Výkony byly dost nestabilní, jednoduše jsme už zažili
i lepší sezónu. Začnu netradičně veterány. Ti z našich pěti
týmů dopadli nejlépe. Jejich druhý rok byl mnohem lepší,
celkem padly dva patnáctkové a pět šestnáctkových časů.
Ten nejlepší zaběhli v osmém kole konaném v Kamenci.
Měl hodnotu 15,38 s. Vyhrát se jim ale podařilo ještě
jednou, a to hned ve třetím kole v Lubné s časem 15,72 s.
Celkově skončili třetí.
Ženy to letos neměly moc lehké. Jejich konkurence se
oproti předešlým ročníkům zlepšila, takže se s tím musely
nějak poprat. Ženy z A týmu se na stupni vítězů umístily
celkem třikrát. V Širokém Dole to bylo třetí místo s časem,

který nebyl tolik kvalitní – 19,09 s. Třetí byly i v Oldřiši na
nočních závodech s časem 18,18 s. Nejlépe se umístily
v Kamenci, kde dokázaly vyhrát. Startovaly jako úplně
poslední a po dlouhé době předvedly skvělý výkon –
17,24s (zde bych podotkla, že druhý tým, Kamenec A, měl
čas 17,27 s). Výkon z Kamence byl zároveň tím nejlepším
výkonem této sezóny. Celkově byly páté (což je mimochodem nejhorší umístění od roku 2003, kdy jsou uváděné
první výsledky na internetu). B tým na tom letos nebyl
o moc lépe. Moc tomu nepřidalo to, že se účastnil jen šesti
závodů z jedenácti. Nejlepší výkon padl v Oldřiši, kde
s časem 18,81 s skončily šesté. Celkově se pak umístily na
šestnáctém místě.
Muži A letos předvedli výkony od 26 do 17 vteřin.
Jejich nejlepší výkon padl ve třetím kole v Lubné a měl
hodnotu 17,93 s. O pouhých šest setin sekundy jim utekla
bedna, na tu se však letos ani jednou nepodívali. Celkově
se umístili o dva body na třináctém místě. Muži B, stejně
jako ženy B, nenavštívili všechny závody. Z cel-kových
jedenácti vynechali tři, na dalších třech si připsali neplatný
pokus. Nejlépe zaběhli ve druhém kole v Telecím v čase
17,67 s, se kterým se na velmi rychlé a také kratší dráze
umístili až sedmí (vyhrála zde Zderaz C s úctyhodným
časem 16,73 s). Celkově se o bod umístili dvaadvacátí.
Ráda bych vypíchla nejlepší výkony z celé OLS: SDH
Hartmanice veteráni v Hartmanicích – 14,95 s; SDH
Nedvězí ženy v Oldřiši – 16,66 s; SDH Sychotín v Perálci –
16,29 s.
Doufejme, že příští rok bude plný lepších výsledků, ať
už jednotlivých nebo celkových.
Hanka Chaloupková
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Ohlédnutí za sezónou mladých hasičů
V letošním roce jsme v našem kolektivu mladých
hasičů přivítali několik malých nováčků. Velmi nás zájem
dětí těší. V mladších žácích tak nyní máme 5 dětí mladších
šesti let, pokud by se k nim během jara ještě připojily
některé děti, mohli bychom složit družstvo přípravky.
Starší žáci nyní také mají dostatek závodníků.
Na jaře jsme se zúčastnili pravidelných závodů jako je
Okresní kolo hry Plamen a pohárová soutěž v Poličce. Ti
nejmladší žáčci předváděli požární útok také na Dni IZS
v Litomyšli. Na jaře jsme také stihli jeden výlet – do Borové
za zvířátky a na lanovou dráhu. Již téměř samozřejmostí je
i náš letní pobyt, který se letos konal v Bošíně u Chocně.
Na začátku září se starší žáci zúčastnili pohárového
závodu ve Zderazi, kde se jim ale příliš nedařilo.
Posledním závodem sezóny je podzimní kolo hry Plamen,
které se letos konalo 19. 10. v Pusté Rybné. Mladší žáci měli

pouze jednu hlídku a umístili se na 15. místě. Jedná se
o výsledek v lepší polovině startovního pole. Je sice
úměrný jejich věku, přesto nás mrzely některé trestné
body, které nasbírali zbytečně. Starší žáci letos složili dvě
hlídky, které obsadily 13. a 30. místo, což také určitě nebylo
podle jejich představ.
30. listopadu jsme se sešli v hasičárně k ukončení
sezóny. Zahráli jsme si deskové hry, děti byly odměněny
limonádou a párkem v rohlíku.
Závěrem děkuji za podporu vedení SDH, starostovi
obce Desná a celému zastupitelstvu, rodičům dětí,
vedoucím, trenérům a všem pomocníkům, kteří se jakkoli
podílejí na činnosti s dětmi.
Přeji krásné Vánoce, mnoho zdraví a pohody v novém
roce 2020.
Věra Rosypalová
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Obec Desná děkuje Tiskárně Osík
za dlouholetou spolupráci
a od tohoto čísla se můžeme těšit,
že bude celý Deseňáček
v barvách.

Do nového roku 2020
Vám redakce Deseňáčku
přeje mnoho zdraví,
štěstí, lásky a vzájemného
porozumění.

DESEŇÁČEK, zpravodaj obce Desná. Vychází 4x ročně. Vydává Obecní úřad Desná, 570 01, IČO: 579483, tel. č. 461 631 262,
e-mail: ou@obecdesna.cz, www.obecdesna.cz. Evidováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 13278.
Na vydání se podíleli: Jiří Kvapil, Miluše Řehůřková, Ludmila Flachová, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Jaroslav Kladivo. Náklad 160 výtisků.
Bezplatné. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Vydáno k 20. 12. 2019. Periodický tisk územního samosprávního celku. Tisk AP tiskárna Osík.

