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Vánoční příběhy
Moderní doba na nás klade vysoké nároky. Všichni chceme pro svoji rodinu to nejlepší. Každý 

chce být úspěšný a úspěch se nejlépe a nejsnadněji měří tím, co je vidět. Jak často si koupíme nové 
auto, kde strávíme dovolenou, zda máme oblečení podle nejnovější reklamy a jaký telefon vytáhneme 
z kapsy. A tak mnohdy trávíme v práci stále více času, abychom si mohli toto vše dovolit a těšíme se 

na obdivné a mnohdy i závistivé pohledy okolí. Ale je toto vše v životě opravdu to nejdůležitější? 
Učiní nás to šťastnými? Někoho zcela určitě. A pro ty ostatní, kteří mají pochybnosti,

přináším dva krátké příběhy k zamyšlení.

„Co ještě potřebujte udělat?” zeptala se sekretářka 
svého ředitele na sklonku dne. Za okny kanceláře již 
panovala tma a z nebe se snášel drobný sníh. 

Velmi pracovně vytížený ředitel mrkl na hodinky a do 
diáře. „Už bychom měli být pryč. Pro dnešek končíme.” 
Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro 
vašeho syna. Za 3 dny jsou Vánoce.”

“Ještěže jste mi to připomněla!” Povzdechl si ředitel. 
„Mám obavy, že se na mě bude letos trochu zlobit. Mám na 
rodinu tak málo času. Mnohdy, když večer přijdu domů, 
syn už spí. Skoro nemáme čas si popovídat. Ale aspoň
o Vánocích chci, aby byl šťastný a dostal ode mne pořádný 
dárek. Kde na to ale mám vzít čas? Víte, co pro mě můžete 
ještě udělat? Tady máte seznam od syna a moji kartu. Na 
penězích nezáleží. Kupte všechno, co si syn přeje. Ať má 
radost.”

Sekretářka převzala dopis od syna, otevřela ho a dala se 
do čtení. Po chvíli ho s úsměvem vrací řediteli. „Víte, že se 
vaše příkazy vždy snažím splnit, ale tentokrát je to 
opravdu nad moje možnosti.”

Ředitel s trochou nelibosti převezme zpět dopis od 
syna a dá se do čtení. V duchu se zastydí, že si ho nejdříve 
nepřečetl sám. Copak si malé dítě může přát za věc, kterou 
mu já nemůžu koupit?!

Dárek pro Karlíka



2

Stokoruna

Je pozdě večer půlka prosince. Žena se vrací unavená 
domů z práce. Cestou ještě oběhla několik obchodů. 
Koupila jeden dárek pro synka. Nesehnala ale vše, co 
potřebovala. Vystála si několik front na košík a na poklad-
nu. Přitom narazila na jednu obzvláště protivnou
a nervózní spolubojovnici za rodinné štěstí. Dnes jsou lidé 
opravdu hrozně arogantní, bezohlední a bezcitní. Jak 
může někdo myslet jen na sebe a vůbec se neohlížet na 
ostatní kolem sebe? Někde vzadu v hlavě nesměle 
vykoukla myšlenka, jestli její reakce nebyla přehnaná. 
Rychle onu myšlenku zaplašila. Na takové nesmysly nemá 
čas. Ještě ji čeká předvánoční úklid a pečení cukroví. 

Konečně je doma. U dveří na ni čeká její malý syn.
„Mami, můžu se tě na něco zeptat?”
„Jistě, copak chceš vědět?”
„Kolik vyděláš za hodinu v práci?”
„Proč to potřebuješ vědět? Máš nějaký domácí úkol?”

A v duchu: "Budu si muset promluvit s učitelkou, co jí je do 
toho.”

„Ne, úkoly mám už hotové. Potřebuji to prostě vědět. 
Můžeš mi prosím říct, kolik si vyděláš za hodinu?”

„No dobře, když potřebuješ. Asi 100 korun.”
„Ach jo.” Smutně svěsí hlavu. „A půjčíš mi 50 korun?”
 Žena začíná ztrácet trpělivost.” Jestli ti jde celou dobu 

jen o to, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku nebo 
jiný nesmysl, tak koukej odpochodovat zpátky do svého 
pokoje a jdi spát. A zamysli se nad tím, proč jsi tak sobecký. 
Já se v práci nedřu, abys pak peníze utrácel za nějaké 
blbosti.” 

Chlapec potichu odešel do svého pokoje. Když za 
synem zapadly dveře, žena si unaveně sedla do křesla
a nohy položila na stůl. Konečně chvíli klid. Chlapcovy 
otázky ji stále rezonují v hlavě. Jak se jí může takhle ptát. 
Jen aby dostal nějaké peníze? Po nějaké době se s trhnutím 
probudí. Asi na chvíli usnula. Stále přemýšlí o tom, co se 
stalo po příchodu domů. Nepřehnala jsem to? Nevím, na 
co ty peníze potřebuje. Málokdy si o ně říká. Měl by se začít 
učit s penězi hospodařit.

Žena vytáhne z peněženky 50 korun a opatrně nakouk-
ne do chlapcova pokoje.

„Už spíš?” Chlapec se na posteli otočí a smutně pohléd-
ne na matku. Ta přistoupí k jeho lůžku a usedne na okraj. 
„Přemýšlela jsem o tom. Možná jsem se na tebe zbytečně 
rozzlobila. Měla jsem dlouhý a úmorný den. Tady máš 
těch 50 korun, které jsi chtěl.”

Chlapec se posadil a usmál se. „Moc děkuji, mami.”
Pak sáhl pod polštář a vytáhl hrst mincí. Když žena 

uviděla, že již nějaké peníze má, začal se jí znovu zmocňo-
vat hněv. Chlapec rychle přepočítal všechny své peníze
a pak pohlédl na matku.

„Proč chceš po mě víc peněz, když už nějaké máš?”
„Protože jsem měl málo. Ale teď už mám dost. Teď 

mám 100 korun. Mami, můžu si koupit hodinu tvého 
času? Prosím, přijď zítra o hodinu dřív z práce.”

Její oči zalily slzy. Objala svého synka a poprosila ho za 
odpuštění. 

Jiří Kvapil

V neděli 19. září jsme do společenství Deseňáků 
opožděně přivítali nové občánky narozené v roce 2020. 
Bohužel, ze šesti pozvaných se pro nemoc dostavili pouze 
dvoje rodiče s dětmi. Na slavnostním přivítání vystoupily 
s krátkým programem děti z naší MŠ s doprovodem. 

Vítání občánků 2021

Slavnost jsme zakončili přípitkem na zdraví dětí
a jejich rodičů. Přejeme novým občánkům Desné a i všem 
ostatním především zdraví a život ve vzájemné lásce
a spokojenosti. 

Obec Desná

(Pro nemoc se nezúčastnili Julie Kotasová, Anežka Klára Zahálková, Veronika Šillerová, Sofie Malochová)

Jiří ŠimekJan Pavliš
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 25. 10. 2021

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- prodej obecního pozemku p. č. 123/6 dle geometrické

ho plánu  č. 249-283/2019 manželům Aleně
a Davidovi Chlebníčkovým
prodej obecních pozemků p.č. 656/7 a p.č.  14/3 dle 
geometrického plánu č. 268-25/2021 manželům 
Ludmile a Miroslavovi Nádvorníkovým
rozpočtové opatření č. 3/2021
smlouvu o poskytnutí mimořádného členského 
příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko
podání žádosti o dotaci na k pořízení lesního traktoru 
z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 
fondu
podání žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny
kapličky
podání žádosti o finanční příspěvek od firmy 
ADFORDS GRANT na výstavbu altánu na veřejném 
hřišti
doplnění místního Programu obnovy venkova

-

-
-

-

-

-

-

Jubilea

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí  oslavili:

Hana Dvořáková 55 let
František Šimek 60 let
Miluše Kysilková 70 let
Božena Renzová 70 let
Růžena Kladivová 82 let
Jaroslav Tefr 82 let
Emílie Čermáková 84 let
Helena Kladivová 88 let

Narození

Tereza Benešová

Úmrtí

Jiřina Stříteská

Poplatky ze psa

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. března 
příslušného kalendářního roku. Poplatky můžete uhradit 
v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovost-
ně na účet obce č. 1283416309/0800, variabilní symbol
= číslo popisné.

Poplatky za odpad v roce 2022

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je 
poplatek ve výši 780 Kč za jednoho poplatníka. 
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
vlastník rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická  osoba
a  která je umístěna na území obce. Poplatek je splatný 
jednorázově. A to nejpozději do 30. dubna 2021 nebo ve 
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. dubna 2021 
a do 31. srpna 2021. Poplatky můžete hradit v hotovosti
v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet 
obce č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo 
popisné.

Odpady 2022

Jak jsem již psal v Deseňáčku 2/2021, čeká nás zvýšení 
poplatku za svoz odpadu TS Hlinsko. Avizoval jsem 
navýšení ceny cca o 100 Kč z důvodu přijetí nového 
zákona o odpadech naším parlamentem. Bohužel letos na 
podzim se k tomu ještě přidala vysoká inflace a zdražení 
energií včetně ropy, která je jedním z ukazatelů tvorby cen 
za svoz a likvidaci odpadů. Maximální cena povolená 
zákonem je 1200,- Kč na poplatníka. U nás v obci Desná, po 
započtení všech oprávněných nákladů svozové firmy, 
byla  cena za svoz odpadů pro rok 2022 vypočítána na 780 
Kč na jednoho poplatníka.

Vážení spoluobčané,

tak se povedlo letos opravit druhou část komunikace
v záhumení od Pavlišových na křižovatku k drůbežárnám
a současně opravit točnu u Šplíchalových. K tomu několik 
čísel. Stavební práce celkem 4 448 977,- Kč s DPH 21%.
K tomu nutno připočíst rozšíření veřejného osvětlení, 
projektovou dokumentaci, žádost o dotaci, kterou jsme 
nakonec neobdrželi, výběrové řízení, geodetické zaměření 
stavby, vyjmutí z orné půdy a kolaudace, celkem cca
250 000,- Kč. Doufám, že komunikace bude sloužit
k našemu prospěchu a spokojenosti.

Další velkou akcí, kterou se nám povedlo letos dokon-
čit a dofinancovat, je přístavba hygienického zázemí pro 
kuchyň, rozšíření skladu a přeložka připojovací skříně
a elektroměru MŠ ze stěny MŠ do oplocení MŠ.

Stavební práce přístavba 1 525 251,- Kč s DPH, z toho 
obdržená a vyúčtovaná dotace 1 372 725,- Kč.

Žádost o dotaci, výběrové řízení, administrace po dobu 
udržitelnosti , projektová dokumentace, cca 105 000,- Kč

Přeložka skříně a měření NN celkem 119 000,- Kč

Přístavba slouží ke zlepšení hygienických podmínek
v kuchyni MŠ, k nimž měla každá kontrola z hygieny 
poznámky, ale zápis neprovedla. Tak snad bude teď pokoj. 
Zároveň také slouží k pohodlnější a kulturnější práci 
osazenstva kuchyně MŠ.

Jaroslav Kladivo

Jaroslav Kladivo
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VODA – vodovodní síť

Téměř 19 tisíc obyvatel, desítky provozoven, firem, 
objektů městské, obecní a občanské vybavenosti – to jsou 
tisíce vodovodních kohoutků, ke kterým je třeba dopravit 
vodu. Tímto vodovodním systémem ročně proteče 

3bezmála jeden a půl milionu m  vody. Délka vodovodní 
sítě sloužící pro skupinový vodovod Poličsko dosahuje 
takřka 250 km, z toho je 68 km pro samotné město Polička,  
včetně místních částí. Z ostatních zásobovaných obcí má 
Dolní Újezd 25 km, obce Lubná, Sebranice a Pomezí po
18 km vodovodních řadů. Nad 10 km vodovodních rozvo-
dů je v Budislavi (14), Korouhvi (13), Oldřiši (11), Květné 
(11) a Horním Újezdu (10). Zbývající obce, které jsou 
součástí skupinového vodovodu Poličsko, mají vodovod-
ní síť kratší – Sádek (8), Poříčí (7), Kamenec (6), Desná (6), 
Vidlatá Seč (6) a Široký Důl (5). V současnosti je více než 
polovina rozvodů z plastových materiálů (PVC a polyety-
lén) a většinu zbývajícího tvoří potrubí kovové (přede-
vším litina). 

Ačkoliv je většina staveb vodovodu umístěna pod 
zemí, některé jeho objekty tvoří významné dominanty 
krajiny. Řeč je o vodojemech, ve kterých jsou uloženy 
dostatečné zásoby vody, které pomáhají vyrovnávat 
nerovnoměrnost ve spotřebě vody v případě krátkodo-
bých přerušení dodávek elektřiny nebo při požárech. Pro 
potřeby provozování skupinového vodovodu Poličsko 
slouží celkem 30 vodojemů a akumulací, které jsou 

schopny pojmout 9 200 m  vody.  Pro dopravu vody do  
vodojemů se využívá celkem 26 čerpacích stanic, které 
jsou umístěny u zdrojů nebo u akumulací vodojemů
a zajišťují přečerpávání vody mezi jednotlivými akumula-
cemi a dopravu vody do jednotlivých spotřebišť. 

Odkud a jak se dostává voda k odběratelům v jednotl-
ivých částech skupinového vodovodu? Voda odebíraná 
z vrtu v Čisté je čerpána do akumulace u hlavní čerpací 
stanice Sebranice, kam je rovněž čerpána voda ze dvou 
vrtů v prameništi Sebranice. Odtud je voda dopravována 
do vodojemů za letištěm Polička o celkovém objemu

2 800 m . Z těchto vodojemů voda gravitačně zásobuje 
vodovodní síť města Poličky, která je zde doplňována 
vodou z vrtu V-6 v lokalitě Mánesova. Voda z vodovodní 
sítě Poličky je dále distribuována ve třech směrech. 
Prvním směrem jsou zásobovány  obce Pomezí a Květná. 
Na druhé straně města je voda vedena do obcí Kamenec, 
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Sádek a Oldřiš. Obec Korouhev včetně osady Jelínek je 
zásobována prostřednictvím čerpací stanice umístěné na 
Šibeničním vrchu. Z vodojemů za letištěm jsou samostatně 
zásobovány Lezník a Sebranice. Z výtlačného řadu 
z čerpací stanice Sebranice je vedena odbočka do vodoje-
mu Střítež, prostřednictvím kterého je voda dodávána do 
Stříteže a Širokého Dolu. Z vodovodní sítě Sebranic je 
možno dotovat vodovodní řady v Lubné, které jako hlavní 
zdroj slouží zářezy ve směru od Svaté Kateřiny. 
Z výtlačného řadu z Čisté do Sebranic je vybudována 
odbočka, která přes vodojem Dolní Újezd zásobuje obce 
Dolní Újezd, Horní Újezd a dodává vodu dále ve směru na 
Desnou. Odtud je voda čerpána do vodojemů nad 
Mladočovem, které zásobují Poříčí, Mladočov, Zrnětín
a Vidlatou Seč. Vodovodní síť v Poříčí je propojena 
s vodovodní sítí obce Budislav. Ta má jako svůj hlavní 
zdroj studny V Borkách. 

Jednou z důležitých provozních činností na vodovodu 
je lokalizace a odstraňování poruch, jejichž nejčastějšími 
příčinami bývá stáří potrubí a vliv povětrnostních 
podmínek zejména v zimním období. Ročně je na skupino-
vém vodovodu Poličsko opraveno kolem 50 poruch, a to 
jak na vodovodních rozvodech, tak na vodovodních 
přípojkách. Rozšiřování vodárenského dispečinku, 
pravidelná kontrola sítě a výměna poruchových vodovo-
dů přispěly k významnému snížení ztrát vody v posle-
dních 10 letech. Zatímco v roce 2010 byly vykazovány 
ztráty vody ve výši přes 20 %, v roce 2020 bylo dosaženo 
výše ztrát těsně nad 11 %. 

Jistě vás bude zajímat, z čeho je hrazena obnova
a rozvoj vodovodní sítě. Tyto akce jsou financovány
z příjmů Svazku obcí vodovody Poličsko. Důležitou 
složku příjmů Svazku tvoří tzv. nájemné, což jsou finanční 
prostředky, které vyplácí Svazku obcí vodovody Poličsko 
provozovatel vodovodu. Dalším příjmem jsou účelové 
investiční dotace a v případě rozvojových akcí rovněž 
příspěvky obcí. Kromě větších akcí jsou každoročně 
z nájemného hrazeny výměny vodovodních řadů, ale také 
obnova a doplňování hydrantů a také sekčních šoupat tak, 
aby při opravách poruch mohly být uzavírány co nejmenší 
úseky vodovodní sítě. 

Přestože se jedná pouze o stručné shrnutí základních 
informací, věříme, že přispěje ke konkrétnější  představě
o  cestě vody od vodního zdroje ke spotřebiteli.

VHOS, a.s.

PF 2022
Klidné a spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění.
V novém roce mnoho radostných dní. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

přeje Obecní úřad Desná a redakce Deseňáčku

PF 2022
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Opět se nám blíží konec roku a před námi stojí organi-
zování Tříkrálové sbírky 2022, bude se jednat již o dvaa-
dvacátý ročník sbírky. 

Nejdříve bychom Vám chtěli moc poděkovat za Vaši 
štědrost. Díky sbírkám v roce 2020 a 2021 jsme letos mohli 
uskutečnit nákup nového automobilu pro naše pečovatel-
ky. Takže nás budete moci na cestách potkávat v nové 
Škodě Fabii, kterou nám Otec Adam požehnal a je už 
polepena i novým charitním logem. 

Pečovatelská služba je terénní služba, to znamená, že se 
dopravujeme za našimi uživateli přímo do jejich domácí-
ho prostředí, proto jsou auta pro nás tak potřebná. 

V letošním roce jsme se pokoušeli získat dotaci na 
pořízení automobilu, ale vzhledem k velkému přetlaku 
žádostí nám dotace nevyšla. Proto se opět formou 
Tříkrálové sbírky obracíme s prosbou o podporu na Vás. 

Nyní bychom chtěli napsat něco k organizaci 
Tříkrálové sbírky 2022. I když jsme doufali, že touto dobou 
už budeme v jiné situaci než loni a Tříkrálová sbírka 
proběhne tradičním způsobem, jsme opět na prahu 
neznámém. 

V ideálním případě by Tříkrálová sbírka měla proběh-
nout tradičním způsobem v sobotu 8. ledna 2022 za 
dodržení potřebných hygienických podmínek, doplněná 
o statické kasičky zejména v obchodech a kostelích, které 
by zde byly umístěny až do 16. 1. 2022. 

V případě že situace bude této variantě nepříznivá, 
proběhne Tříkrálová sbírka stejně jako v roce 2021 pouze 
umístěním statických kasiček na dohodnutých místech.
O těchto místech bychom Vás informovali pomocí 
rozhlasu, letáků a našich webových stránek.

U obou variant bude souběžně možné přispívat 
bezhotovostně (termín do 31. ledna 2022) na tříkrálový 
účet 66008822/0800  s variabilním symbolem 777955002, 
který je přidělen přímo pro naši dolnoújezdskou charitu. 
Další možností je online koleda (během celého roku 2022) 
na webu www.trikralovasbirka.cz. 

Záměr na využití případného výnosu je opět nákup 
dalšího automobilu do pečovatelské služby. Auta rychle 
stárnou a potřebujeme, aby vozidla byla spolehlivá. 

ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK
DOBRÝM SKUTKEM!

DĚKUJEME VÁM!

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce, v novém 
roce 2022 Boží požehnání, hodně štěstí, lásky a hlavně 
pevné zdraví! V neděli 9. ledna 2022 můžete na ČT1 od 
18:00 hodin sledovat Tříkrálový koncert. Vystoupí např. 
Tata Bojs nebo Petr Bende.  

Farní charita Dolní Újezd
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Nezadržitelně se nám blíží zima, advent a vánoční 
svátky. Je to krásné období, které si ve školce užíváme... ale 
připomeňme, co jsme ve školce dělali během podzimu.

Podzimní čas byl bohatý na různé kulturní, vzdělávací 
či zábavné akce. V září k nám zavítalo divadlo JOJO
s pohádkovým příběhem. „Palečkovo dobrodružství”
a také jsme společně oslavili narozeniny všech dětí, které 
se narodily v měsících červenec, srpen a září. Jako tradičně 
nesměl chybět narozeninový dort, dárky, písnička
a společná hostina.

Naši předškoláci se účastnili tvoření v keramické 
dílničce v ZUŠ v Litomyšli, kdy si během dvou návštěv 
vyrobili krásné svícny v podobě podzimních lístků.

V říjnu jsme si užili putování za pokladem. Šipky nám 
ukazovaly cestu, během níž děti plnily úkoly či hádaly 
hádanky. Putování končilo v poli u mladočovského 
křížku, kde byl ukrytý sladký poklad. Barevný týden, 
jedna z novinek, ve které bychom chtěli pokračovat každý 
rok, se uskutečnil během října. Každý den měl svou 
barvičku a podle ní jsme se všichni oblékli – i děti i paní 
učitelky – viz foto.

Naučný program „Hudební výlety”, kterými nás 
provázel pan varhaník Martin Kubát, byl velmi pestrý. 
Pan varhaník představil tradiční i netradiční nástroje, 
předvedl, jak může hrát klavír, jaké má zvuky a aktivně 
malé posluchače zapojil. Dětem se líbilo, jak zní třeba 
svatební pochod, fanfáry z Libuše nebo jen prostá lidová 
písnička. Během října jsme také uspořádali dopolední 
drakiádu a děti si vyzkoušely pečení posvícenských 
povidlových koláčků.

4. listopadu jsme se rozloučili s přírodou, která se 
připravuje na zimní spánek, akcí pro celé rodiny s názvem: 
„Uspávání broučků”. Sešli jsme se na zahradě naší školky, 
rozsvítili jsme světýlka a lampiony a vydali jsme se
v hojném počtu za doprovodu veselých písniček po Desné. 
Uložili jsme broučky (malované kamínky) na horní Desné 
do listí. Zarecitovali jsme broučkům básničky, aby se jim 

Novinky z desenské školičky

hezky spalo a vydali jsme se všichni opět na zahradu školy. 
Světýlka a lampiony tvořily příjemnou atmosféru
k malému pohoštění a horkému čaji, který příjemně 
zahřál. K účasti byli obecním rozhlasem vyzváni všichni 
občané z Desné a podle ohlasů měla tato akce velký 
úspěch.

Na svatého Martina se naše třída rozvoněla vůní 
vanilky, to jak naši malí šikulové pekli svatomartinské 
rohlíčky. V závěru listopadu byla opět uspořádána 
narozeninová oslava. Tentokrát byli oslavenci všechny 
děti, které se narodily v říjnu, listopadu a prosinci. 

V pátek 3. 12. dopoledne nás navštívil Mikuláš, andílek 
a neposedný čertík – viz foto. 

Děti trpělivě čekaly, co bude zapsáno v knize hříchů
a tvářily se trochu bojácně. Ale veselé básničky a písničky 
se vzácné návštěvě moc líbily, takže všichni obdrželi 
mikulášskou taštičku. 

A teď už pomalu nacvičujeme na Vánoce. Situace 
současných dnů nám neumožňuje uskutečnit naši tradiční 
besídku pro rodiče a přátele v kulturním domě v Poříčí. 
Besídku tedy natočíme a nahrávka bude k dispozici na 
našich webových stránkách před vánočními svátky. 
Mrkněte na: www.skolka.obecdesna.cz. 

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků
a radosti z toho, že můžeme být spolu v kruhu rodinném. 
Važme si krásných klidných chvilek s našimi blízkými. 

Hodně zdraví, pohody a věřme, že bude v novém roce 
lépe.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Desná

Mikuláši, čertíčku, 

kdo by neměl chybičku!

Občas zlobí, já to vím,

však to také napravím.

Brzy vstávat, brzy spát,

přestanu se s bráškou prát.

Se vztekáním skoncuju, 

však na tom už pracuju.
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Významné výročí včelařů

Je to již 115 let od 
doby, kdy se chovatelé 
včel dohodli na založení 
Včelařského spolku pro 
Litomyšl a okolí.  Počát-
kem roku 1906 byl 
sestaven seznam vče-
lařů litomyšlského ok-
resu a již na 14. ledna 
byla svolána první 
schůze. Při vzniku 
spolku měl 80 činných 
členů.  Prvním předse-
dou zvolen pan Karel 
Sedlák, nájemce dvora 
Vlkov u Litomyšle, 
místopředsedou pan 
Jan Brychta, správce 

školy v Pohodlí. Již v dalším roce 1907 byl zvolen novým 
předsedou pan Antonín Mikolášek, řídící učitel v Osíku. 
V tomto roce objednány dva lisy na mezistěny a vařák na 
vosk. Od prvopočátku byl kladen důraz na přednáškovou 
činnost. V roce 1910 organizace rozdělena na 14 obvodů
a každému určen obvodový důvěrník, který byl prostřed-
níkem mezi výborem a členy. Podobný způsob je praktiko-
ván dodnes. Během let ve funkci starosty docházelo 
k častému střídání. Již v roce 1923 byla úředně uznána 
oplozovací stanice chovu včelích matek. Správcem určen 
pan Václav Motyčka z Poříčí (Poříčský kopec). Pan Václav 
Motyčka se též zabýval výrobou mezistěn pro členy 
spolku i kurzy chovu matek. Druhým známým chovate-
lem matek byl pan Josef Havran, který byl též v pozdější 
době prvním včelmistrem JZD Osík. V roce 1934 v časopise 
Český včelař vyšel článek s fotografií pana Josefa Havrana, 
který si dal včelí královnu na hlavu a postupně mu včely, 
které následovaly královnu, pokryly jako závoj celou 
hlavu i ramena, jak nám ukazuje fotografie. Dost odvážné. 
Kolik žihadel dostal, se neuvádí.  Přesto podobné pokusy 
opakoval několikrát.

Zakladatelem chovu včel v JZD Dolní Újezd byl pan 
František Šuta, na fotografii s motocyklem a přívěsným 
vozíkem objíždí stanoviště včelstev. Po něm převzal 
včelařský provoz pan Vladimír Drábek z Desné, který byl 
též dlouholetým předsedou včelařské organizace (na 
snímku s Vojtěchem Vomočilem). Po rozšíření chovu s ním 
spolupracoval i pan Stanislav Tomšíček, který se později, 
kdy již dělal včelmistra, zasloužil o rozjetí moderního 
včelařského provozu ve Vidlaté Seči, technologicky na 
vysoké úrovni.

Včelařský spolek v posledních letech organizoval 
v Litomyšli v Lidovém domě a následně i v Zámeckém 
pivovaru Dny medu s různými soutěžemi pro děti
i dospělé. Bylo uspořádáno celkem 10 ročníků. 
V posledních dvou letech z důvodu epidemie Covid-19 
pořádání nebylo možné.

Včelaření se věnovalo i několik občanů z Desné. Mezi 
nimi v minulosti i akademický malíř František Ropek

(* 1901 v Hrušové , + 1952 v Desné). Na snímku s bratrem 
Ladislavem při prohlídce včelstev. Zde stojí za připome-
nutí 120. výročí od jeho narození. Narodil se v Hrušové 
v roce 1901, odkud pocházela jeho matka. Byl nejstarší 
z devíti sourozenců. Rodiče se v jeho třech letech přestěho-
vali do Desné a malý František zůstal do svých 14 let
u prarodičů v Hrušové. Otec měl kovářskou dílnu, kterou 
zdědil po svém otci v Desné č. 74. Studie začal v Odborné 
škole tkalcovské v Ústí nad Orlicí, jelikož měl kreslířský 
talent. Brzo po ukončení této školy nastoupil v roce 1922 
na Umělecko průmyslovou školu v Praze a následně 
studoval na Akademii výtvarných umění. Studium 

ukončil v roce 1929 získáním absolutoria. Podnikl dvě 
studijní cesty a to do Francie a druhá půlroční do Itálie. 
Malíř do svých 40 let bydlel v Praze a v Desné v letech 1939 
– 1942 postavil skromnou vilu  s ateliérem. Od roku 1944 
bydlí trvale v Desné. Před tím jako ateliér používal sál 
hostince u Drábků. Věnoval se převážně malování obrazů 
z venkovského prostředí (častým tématem byla práce na 
poli). Nejde o idealizovanou podobu zemědělství, ale
o prostou práci venkovských lidí, především žen. Je 
uznávanou osobností v oboru. V Litomyšli je po něm 
pojmenována ulice.

Oldřich Kladivo
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Desenská drakiáda

K podzimním radostem dětí i rodičů bezpochyby patří 
pouštění draků. Za příznivého počasí a hlavně větru se 
nedělní obloha 17. října i v naší obci zaplnila draky všech 
možných tvarů a barev. Na hřišti se sešli rodiče s dětmi. 
Každá rodina zkoušela štěstí, zda právě jejich drak vzlétne 
co nejvýše a také jestli se udrží co nejdéle na obloze.  Sešlo 
se asi 17 draků - jeden se dokonce rozhodl nevrátit se. 
Ke smutku majitelů odletěl úplně a možná přistál právě
u vás na stromě nebo se vydal až za hranice Desné. Pro 
všechny děti byla připravena odměna a drakiádu dopro-
vázelo i malé občerstvení v kiosku. Poděkování za 
organizaci akce patří SDH Desná a všem rodinám, kteří ji 
podpořili svou účastí s přáním, aby takových hezkých 
setkání rodin jen přibývalo.

Anna Šimková

Nahlédnutí do kroniky SDH Desná

Po roce, v předvánočním čase, opět krátké nahlédnutí 
do kroniky našeho sboru dobrovolných hasičů i jiných 
dokumentů a připomenutí některých událostí. Řazeno 
zpět proti času vždy po 10 letech.

Rok 2011 - tj. před 10 lety 
21. ledna 2011 se konal pohřeb dlouholetého předsedy 

Československého svazu požární ochrany JUDr. Miro-
slava Řepiského v Olešné. Pohřbu se zúčastnil i náš člen 
pan Ladislav Dvořák.

7. května se 6 členů našeho sboru zúčastnilo oslav
120. výročí založení SDH Budislav.

14. května se konala okrsková soutěž v Horním Újezdě. 
Celkem se  zúčastnilo 44 členů našeho sboru. 
V kategorii mužů, žen i dorostenců všichni s umístěním na 
1. místě.

Bylo rozhodnuto podporovat rozšíření dětského 
kolektivu pro soutěže i z okolních vesnic.

Ve dnech 24.–27. srpna se jela propagační jízda ke
120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty 
Království českého. Jízda s hasičským veteránem Praga 
AN z roku 1928 z SDH Nová Paka. Trať dlouhá asi 200 km. 
Začátek v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. 
Jednou z řady zastávek bylo i zastavení v Desné, kde 
účastníky jízdy přivítal místostarosta obce pan Jaroslav 
Kladivo. Slavnosti se účastnila i místní dechová hudba, 
která zahrála do pochodu při slavnostním průvodu obcí 
„na točnu“, kde bylo krátké pohoštění. Do hasičské 
kroniky připojili svůj podpis k zápisu o této události 
senátor Ing. Petr Šilar, starosta SHČMS Ing. Karel Richter
a další.  Vzácná to návštěva. Cílem této jízdy byla 
Přibyslav, kde se konalo 3. největší setkání požárních 
automobilů. Při cestě byly odhaleny pamětní desky 
významným osobnostem Českého hasičského hnutí. 
V Poličce odhalena pamětní deska Františku Procházkovi. 
Celé jízdy i přípravy se účastnil i náš bývalý starosta SDH 
pan Ladislav Dvořák.

Soutěže o Český pohár Velkopopovického kozla roku 

 soutěží

2011 v běhu na 100 metrů s překážkami se účastnili
i členové našeho sboru. V sérii šestí závodů se nejlépe 
prezentoval desenský odchovanec, nyní v barvách HZS 
Ústí nad Orlicí Lukáš Flach. V celkovém hodnocení se 
umístil na skvělém 7. místě z 362 účastníků.

Rok 2011 byl rokem nabitým sportovními úspěchy. 
Muži 1. místo SY ligy v požárním útoku, následně 3. místo 
v krajské soutěži. Ženy 1. místo v SY ligy a též 1. místo 
v krajské soutěži s postupem na Mistrovství ČR v Ostravě, 
kde se umístily na 6. místě.

Poprvé v historii SDH Desná se dorostenky z našeho 
sboru účastnily celostátní soutěže v požárním útoku 
s medailovým umístěním na 3. místě. Hned první den se 
ale zranila naše nejrychlejší závodnice Anička Šimková. 
Celkově naše dorostenky skončily na pěkném 10. místě.

13. srpna se konala na domácím hřišti za deštivého 
počasí soutěž o Pohár obce Desná. Muži Desná A 2. místo, 
muži Desná B 5. místo a ženy 1. místo.

V Litomyšli se 1. června konal pohřeb pana Miroslava 
Sobotky, jenž byl dlouholetým kronikářem a známým 
sběratelem hasičských vyznamenání, odznaků a medailí.

Rok 2001 - tj. před 20 lety 
První rok třetího tisíciletí.
V jarních měsících probíhá výtvarná soutěž „Požární 

ochrana očima dětí“ – zúčastňují se i děti z Mateřské školy 
z Desné.

Zorganizován pro děti zájezd na Jižní Moravu a návš-
těva krytého plaveckého bazénu v České Třebové.

Soutěž dorostu v Jaroměřicích. Naší dorostenci se 
umístili na velmi pěkném 2. místě.

V přeboru jednotlivců v krajské soutěži vyhrává 
František Šimek. S vítězi z Vysokého Mýta se zúčastnil 
celostátního kola v Chocni, kde získal krásné 3. místo.

Okrsková soutěž 12. května v Budislavi. Muži z Desné 
1. a 2. místo a ženy 1. místo.

Okresní soutěž v Kamenci. Ženy 2. místo.
Přebor jednotlivců vyhrává Jana Nádvorníková, Věra 
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Vejrychová 4. místo a Kamila Šimková 5. místo. Jana 
Nádvorníková s SDH Kamenec reprezentovala okres
v krajské soutěži, kde získala 3. místo. Spolu s Věrou 
Vejrychovou byly platnými posilami na republikové 
soutěži v Havlíčkově Brodě.

V jednotlivcích v okrese získal Dušan Flídr 3. místo, 
František Šimek 4. místo. Oba a Aleš Lipavský s vítězným 
družstvem ze Širokého Dolu reprezentovali okres v kra-
jské soutěži ve Skutči. Zde Dušan Flídr byl druhý a tím 
postoupil s vítězným družstvem z Hranic na soutěž 
celostátní.

Rok 1991 - tj. před 30 lety 
6. dubna se konal mimořádný celostátní sjezd hasičů 

v Uhřeticích na Chrudimsku. Zúčastnil i starosta SDH 
Desná pan Ladislav Dvořák.

Ustavující Valná hromada Hasičské vzájemné pojišťov-
ny, která se konala v Brně 27.11.

Okrsková soutěž se konala v Desné, kde se muži i ženy 
umístili na 1. místě.

29. 6. se konal Jizerský pohár v Desné u Jablonce nad 
Jizerou. Naši muži obsadili v silné konkurenci 2. místo.

Rok 1981 - tj. před 40 lety
23. 5. okrsková soutěž v Jarošově. Muži na 2. místě.
20. června v Desné okresní soutěž mladých požárníků. 

Na přípravě se nejvíce podíleli vedoucí mládeže Jan Rožek 
a Ladislav Dvořák. Starší dorostenky 3. místo a mladší
2. místo. Mladší dorostenci 1. místo. 

V soutěži pořádané Svazem družstevních rolníků 
v Jedlové se muži z Desné umístili na 1. místě.

22. 6. se náš sbor účastnil pohřbu dlouholetého velitele 
SDH Horní Újezd Františka Pohorského. Velitelem byl
40 let.

6. července se náš sbor účastnil hašení lesního požáru 
v Budislavi.

10. 7. zájezd do Jižních Čech s prohlídkou skláren 
v Chlumu u Třeboně.

Sbor má 63 členů, z toho 14 žen.

Rok 1971 - tj. před 50 lety
4. ledna požár u Nováků čp. 57. Požár včas zlikvidován, 

takže nevznikla velká škoda.
Velitelem po Vojtěchu Lipavském, který byl zvolen 

předsedou MNV, se stal Jan Rožek.
4. června se náš sbor účastnil okrskového cvičení 

v Budislavi. Ve večerních hodinách se strhla velká bouře 
s deštěm. Při cestě domů byl zasažen bleskem br. Vojtěch 
Košňar z Budislavi. Bylo mu 43 roků.

V září byl postižen srdeční nevolností náš dlouholetý 
velitel br. František Nádvorník č. 11 a přes veškerou 
lékařskou péči v nemocnici po 14 dnech zemřel. Bylo mu 
53 let.

Rok 1961 - tj. před 60 lety
Členem OV SPO je již 8 let Václav Vostrčil, řídící učitel 

zdejší školy.
V obci se staví autobusové čekárny a požárníci při tom 

též pomáhají.

Rok 1951 - tj. před 70 lety
Stroze napsáno, že nebylo žádných událostí v životě 

Hasičského sboru.

Rok 1941- tj. před 80 lety
V tomto roce byla dokončena stavba hasičské zbrojnice 

a skladiště strojů Hospodářské besedy (strojní družstvo). 
Stavbu prováděl stavitel pan Mikulecký z Řídkého
u Litomyšle. Dovoz materiálu i pomocné práce zdarma 
vykonali členové sboru. Práce zednické provedl pan 
František Vomočil z Vísky a tesařské práce pan Adolf 
Vejrych z Cikova. Finanční náklady 40000 Kč, na což si 
museli vzít úvěr a ručit členové sboru svým majetkem. 
V této době zuří druhá světová válka a proto veškerá 
hasičská činnost je nepatrná.

Rok 1921 - tj. před 100 lety  
Požár 1. 8. čp. 103 ve stráni směrem k Zelené ulici (pod 

cestou). Majitel pan Šplíchal Václav. Toto stavení vyhořelo 
ještě jednou po 29 letech 7. 2. 1950, kdy zde bydlela
p. Janková (v nájmu) – majitel Horáček Alfréd z Prahy. Pak 
se již neobnovilo a zaniklo.

Rok 1911 - tj. před 110 lety
Došlo asi k největšímu požáru na Desné. Stalo se 2. září 

1911. Vznikl v čp. 17. Bylo po žních. Všechna úroda obilí 
svezena ve stodolách. Požár přešel na čp. 90 a odtud 
podporován větrem se šířil dále. Stodoly byly dřevěné, 
doškami kryté a postaveny blízko sebe. K tomu bylo ještě 
veliké sucho a v době požáru většina lidí pracovala na 
polích. Celkem vyhořelo 6 stodol a 3 zemědělské usedlosti. 
K požáru se sjelo z okolí 17 hasičských sborů, ale nedosta-
tek vody a velká vzdálenost možného zdroje vody hašení 
velice ztěžovalo. Voda se čerpala z řeky od Chadimova 
mlýna a již tehdy bylo použito dálkové dopravy vody. 
Byly napojeny 3 stroje po určitých vzdálenostech za sebou, 
aby byl překonán výškový rozdíl i dosti velká vzdálenost. 
Všechny stroje byly ruční vahadlové, což vyžadovalo 
mnoho lidí na pumpování a na vystřídání. Požár se rychle 
šířil a hořící oharky vítr nesl daleko do polí a až na 
Václavkách našli opálené uzly z došků. Vyhořelo stavení 
Rosypalovo č. 17, Stříteských č. 90 a Pavlišovo č. 20. 
Stodoly Stříteských č. 90, Tomšíčkova č. 18, Tomšíčkova
č. 19, Pavlišova č. 20, Veselíkova č. 22 a Krejčích č. 23. Po 
požáru již stavení ani stodola č. 20 nebyly obnoveny, pole
i parcelu po stavbě koupili sousedé.

Rok 1901 - tj. před 120 lety
V listopadu vyhořelo stavení č. 80 (Vlčkovo). Na tomto 

místě později postavil zubař dr. Josef Honzátko chatu. 
(Dnes vlastní chatu pan Nováček z Litomyšle).

Rok 1881 - tj. před 140 lety
Do tohoto roku patřila k Desné i obec Mladočov. Pak se 

obec Mladočov osamostatnila až do sloučení s Poříčí v roce 
1964.

S přáním alespoň trochu spokojených svátků vánoč-
ních a hlavně zdraví do nového roku 2022

Oldřich Kladivo - kronikář SDH
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Podzim v TJ Horní Újezd

Podzimní část fotbalové sezóny je za námi a nastává čas 
bilancování a hodnocení. I přes složitou epidemickou 
situaci se až na jeden turnaj mladší přípravky podařilo 
odehrát vše, co měly naše týmy v plánu. To je při vědomí 
všech aktuálních problémů, které se nevyhnuly ani 
klubům v našem okrese, téměř neuvěřitelné a povedlo se 
to naposledy před dvěma lety.

Muži
Po dlouhé soutěžní odmlce muži odstartovali sezónu 

zápasem v Boršově. Bohužel hned v úvodním zápase byla 
velice nízká účast hráčů. Zápas skončil prohrou 3:1. Ani
v následujících čtyřech zápasech se nezdařilo získat body. 
Leč hráčská účast byla již výrazně lepší. První bod muži 
získali po remíze s Borovou 3:3. Poté následovalo těsné 
vítězství v Linharticích 2:1. Na to navázali výhrou 4:3 na 
domácím hřišti proti Mladějovu. Tuto sérii přerušil 
nedohraný zápas v Dolním Újezdě, kde došlo k vážnému 
zranění brankáře Vojty Havlíka. Mužům se ještě podařilo 
získat jeden bod ze zápasu s Opatovem a tři body překva-
pivým vítězstvím 4:1 nad Cerekvicí. Se třemi vítězstvími
a dvěma remízami získali 11 bodů a obsadili tak nelichoti-
vé předposlední místo. Velkým pozitivem této sezóny je, 
že v zápasech máme poměrně široké hráčské zastoupení. 
Pokud se však budeme chtít posunout v tabulce, je třeba, 
aby se co nejvíce hráčů zúčastnilo zimní přípravy. Tabulka 
je až do jejího středu vcelku vyrovnaná. Zbývá tedy se 
vrhnout s plným nasazením do jarní sezóny.

Roman Chadima

Starší žáci
Podzimní část sezóny jsme opět zahájili společně s žáky 

z Morašic. I tak ale bylo nutné na každý zápas povolat pár 
mladších žáků, abychom vůbec mohli hrát a měli alespoň 
jednoho náhradníka. Někteří z nich sehráli i dva zápasy
v jednom dni. Tímto jim moc děkuji za výpomoc. 

U ročníků 2007 a 2008 jsme si za poslední roky zvykli na 
výborné výsledky, a ne jinak tomu bylo i ve třinácti 
podzimních zápasech. 10 vítězství, 2 remízy, pouze jediná 
prohra a průběžné třetí místo v tabulce je toho důkazem.

Ve většině případů jsme hráli krásný kombinační fotbal 
a věřím, že mi dá zapravdu nejeden hornoújezdský 
fanoušek, který zavítal na naše zápasy. To, co zdobilo naši 
hru, byly mnohdy oku lahodící akce na jeden dotek

a bojovnost. Pokud bych měl říct, kde nás "tlačí bota", tak 
to je určitě proměňování vyložených šancí. Celkově ale 
musím kluky a holky pochválit za předvedené výkony. 
Taky bych rád zmínil, že na mě velice dobře působí jako 
kolektiv...dost často totiž dokáží příjemně překvapit a tím 
nám trenérům dodat chuť do další práce.

Horší už to ale bylo s docházkou na tréninky, tam se to 
oproti jiným rokům zhoršilo. Věřím, že v zimní přípravě 
navážeme na předchozí roky, kdy jsme se scházeli kolikrát 
i v kompletní sestavě. Takové podmínky pro trénování, 
jako máme dnes, tu ještě nikdy nebyly, a tak věřím, že se 
bude účast na trénincích zlepšovat a tím poroste i kvalita...

Jirka Kučera

Mladší žáci
Podzimní část sezóny 2021/2022 se po dlouhé době 

odehrála bez přerušení a odložených zápasů. Na podzim 
jsme odehráli celkem deset utkání, z nichž máme sedm 
vítězství a tři porážky. Sezónu jsme zahájili stejně jako
v loňské sezóně v Borové, kde jsme po dobrém výkonu ale 
spoustě neproměněných šancí prohráli smolně 2:1. Na 
vítěznou vlnu jsme se dostali v druhém zápase, kdy jsme 
bez větších komplikací porazili doma Litomyšl 4:1. Třetí 
zápas jsme odehráli v Opatově, kde se nám podařilo otočit 
skóre zápasu a vyhráli jsme 2:1. Čtvrté utkání jsme 
odehráli s Březovou, kterou jsme jasně přehráli 5:0. Pátý 
zápas jsme odehráli v Trnávce, kde jsme skoro celý zápas 
hráli o jednoho hráče méně a nakonec jsme prohráli 5:2.
V šestém zápase jsme doma přivítali Sebranice a vyhráli 
4:1. K sedmému zápasu jsme odjeli do Jaroměřic, kde jsme 
utrpěli vysokou porážku 5:0. Osmý zápas jsme odehráli,
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Starší přípravka
V této sezóně patří do kategorie starších přípravek 

ročníky 2011 a 2012, přičemž děvčata mohou být o rok 
starší. Opět jsme pokračovali v osvědčené spolupráci
s mužstvem Morašic, které reprezentovali Martina 
Famfulíková, Vojtěch Huryta, Matyáš Lněnička, Dominik 
Prokop a Michal Kovář. Z našeho týmu Horního Újezdu to 
byli Šimon Flídr, Fanda Flídr, Sára Vomočilová, Samuel 
Vomočil, David Boček, David Klusoň a z mladší přípravky 
nám zdatně vypomáhal Jarda Chaun. Z mého pohledu se 
tentokrát sešla výborná parta jak na hřišti, myšleno po té 
fotbalové stránce, tak i v kabině, kdy mám na mysli tu 
stránku kamarádskou. Účast na trénincích i zápasech byla 
výborná, což se nakonec projevilo i na konečných výsled-
cích, vyjma posledního turnaje v Morašicích, kdy se 
celému týmu nedařilo téměř nic a soupeřovy branky pro 
nás byly zakleté. Nakonec z toho bylo konečné třetí místo. 
Na dalších turnajích jsme 5x obsadili první místo a jednou 
byli druzí, když nám k úplné spokojenosti chyběl jeden 
vstřelený gól. Jenom připomínám, že všechny turnaje byly 
čtyřtýmové. Z výše uvedeného tak vyplývá, že jsme
v sedmi turnajích odehráli 21 zápasů s bilancí 18 výher,
2 prohry a 1 remíza při poměru 110 vstřelených a 28 obdr-
žených branek. Myslím, že předvedený výkon se líbil 
všem trenérům, kterým tímto děkuji za vzájemnou 
spolupráci, tak i rodičům, kterým děkuji za dopravu dětí
a praní dresů. Hráčům a hráčkám děkuji za předvedené 
výkony a radost z fotbalu, která byla z jejich vystupování 
při trénincích a zápasech patrná. A pochopitelně děkuji 
celému vedení TJ Horní újezd za vytváření výborných 
podmínek pro činnost všech věkových kategorií, které se 
momentálně fotbalu věnují. Nejvíce radosti nám všem 
však asi udělala skutečnost, že jsme celou sezónu mohli 
odehrát relativně bez nějakých zásadních omezení a na-
řízení. I když se momentálně covidová situace v naší zemi 
nevyvíjí nejpříznivěji, dovolte mi, abych vyslovil přesvěd-
čení, že i ta jarní část a všechny další bude probíhat 
minimálně stejně jako ta podzimní r. 2021.

František Bartoš

v té době u prvního celku tabulky, v Radiměři, kterou jsme 
porazili jednoznačně 7:1. Deváté utkání jsme odehráli na 
domácí půdě proti Borové, které jsme vrátili porážku
z prvního utkání a vyhráli 4:1. Poslední zápas jsme 
odehráli na domácím hřišti proti Radiměři, kterou jsme 
porazili 4:0. Všichni hráči si zaslouží za předvedené 
výkony a dobrou účast na trénincích velkou pochvalu. 
Pokud budeme v předváděné hře pokračovat i v jarní části 
sezóny, tak věřím, že skončíme na nejvyšších příčkách 
tabulky. Na závěr bych chtěl poděkovat trenérům
z Morašic za dobrou spolupráci.

Tomáš Chadima

Mladší přípravka
V naší nejmladší soutěžní kategorii letos působí kluci 

narození 2013 a mladší a děvčata narozené 2012 a mladší. 
Hrajeme v souklubí Horní Újezd/Morašice, ale zastoupe-
ní Morašic je letos velice slabé. Vzhledem k tomu, že 
většina týmu měla před začátkem nové sezóny minimální 
turnajové zkušenosti, neměli jsme ohledně výsledků 
žádná očekávání. Průběh podzimní části ukázal, že
v okresní soutěži budeme patřit k průměru soutěže. Na 
každém turnaji jsme vždy minimálně jednou vyhráli. Těší 
nás, že jsme se turnaj od turnaje zlepšovali. Na dětech je 
vidět, že je fotbal baví, s tréninkovou docházkou a celkově 
s přístupem panuje spokojenost. Kromě šesti mistrov-
ských turnajů mladší přípravky jsme se zúčastnili i tří 
turnajů předpřípravek, z nichž ten úvodní jsme vyhráli. 
Na konci září nás na tréninku navštívil okresní trenér 
mládeže. S příchodem chladného počasí jsme se přestěho-
vali do Lubné na Skalku a do nové tělocvičny v Proseči. 
Doufejme, že v činnosti budeme moci pokračovat i po 
Novém roce, snad nebude sportování (a především 
sportování mládeže) limitováno jako při předchozích 
covidových vlnách.

Fotbalová školička
Naše fotbalová školička seznamuje nejmenší děti 

zábavnou a všeobecnou formou nejen se základy fotbalu, 
ale se sportem obecně. Základem je, aby se děti bavily 
pohybem, tedy tím, co je pro ně přirozené. Tréninky jsou 
vedeny pestrou a zábavnou formou a probíhají v příjem-
ném, přátelském a soutěživém prostředí. Dětem nabízíme 
sport, který přináší radost.

Závěrem se sluší poděkovat všem (záměrně bez jmen, 
abych na někoho nezapomněl), kteří mají zásluhu na tom, 
že naše tělovýchovná jednota zdárně funguje i v této 
náročné době. Poděkování patří výkonnému výboru naší 
TJ, náš moderní sportovní areál je pomalu posledním 
místem na Horním Újezdě, kde se něco děje. Poděkování 
patří všem trenérům, všichni to děláme bez jakékoliv 
odměny ve svém volném čase a je to stále více a více 
náročnější. Poděkování patří obsluze našeho bufetu, jinak 
bychom na pivo chodili maximálně doma do ledničky. 
Poděkování patří všem našim fotbalistkám a fotbalistům, 
protože tráví svůj volný čas smysluplně. Poděkování patří 
všem sponzorům, sportovní vybavení také něco stojí. 
Poděkování patří zkrátka všem, kteří mají byť jen nepatr-
nou zásluhu na tom, že se společně můžeme čas od času na 
hřišti sejít.

Za Tělovýchovnou jednotu Horní Újezd přeji všem 
klidné Vánoce, do nového roku mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Mgr. Zdeněk Beneš

Mgr. Zdeněk Beneš 

Mgr. Zdeněk Beneš 
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Úprava hasičského areálu

Letošní rok se nesl v duchu velkých úprav našeho 
hřiště. Systém na sběr vody, pergola, nová dráha a výpo-
moc při výstavbě workoutového hřiště.

O systému na sběr vody jsem tu již psala. Naše hřiště je 
nyní ekologičtější – díky nově vybudovanému vodovodu 
a sběrné nádrži můžeme vodu z hadic vylévat právě sem
a nemusíme jí plýtvat a vylévat ji po hřišti. Spolu s tím se 
váže úprava terénu na „zelené” dráze. Terén jsme vyrov-
nali a poté tam zaseli trávu. Doufáme, že se nám příští rok 
podaří obnovit „Desenský duel” při našem kole OLS. 
Poslední práce, které se v našem areálu udělaly, byla 
příprava základů pro pergolu a workoutové hřiště. 
Pergola bude stát přímo vedle našeho kiosku a při přípra-
vě soutěže nám ušetří čas, který bychom strávili stavěním 
stanů.

Ještě bych neměla zapomenout, že se 9. 10. 2021 konalo 
vyhlášení OLS, letos v Oldřiši. Za dodržení epidemiolo-
gických opatření se ho zúčastnila část našich žen a mužů. 
Dovolím si ještě jednou zmínit naše letošní výsledky: muži 
A 8. místo, muži B 11. místo, veteráni 5. místo, ženy
6. místo, ženy  se letos účastnily pouze jednoho závodu,
a tak se umístily na 15. místě.

Hanka Chaloupková

Závěr sezóny mladších hasičů

Po letních prázdninách jsme s dětmi opět začali
s pravidelnými tréninky. Nyní jsme se připravovali na 
podzimní kolo hry Plamen, které se letos konalo 23. 10.
v krásném prostředí Smolenské přehrady u Jevíčka. 
Podzimní kolo je terénní běh s pěti stanovišti, kde děti plní 
úkoly: střelba ze vzduchovky, uzlování, určování topogra-
fických značek + orientace mapy, první pomoc, požární 
ochrana a lezení po laně. Dorost už pak má část trasy 
orientační běh podle azimutu.

Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda soutěž nebude 
zrušena, stejně jako minulý rok. Naštěstí závody mohly 
proběhnout. Soutěž se konala systémem jako na jaře, kdy 
týmy přijížděly na předem určené časy a po absolvování 
závodu hned odjížděly. Letos děti předvedly výborné 
výkony a všem vedoucím udělaly velkou radost. Měli 
jsme zastoupení téměř ve všech kategoriích. Mladší žáci se 
umístili na krásném 7. místě, starší žáci získali 2. místo, 
dorostenky také 2. místo a dorostenci jednotlivci Jonáš 
Krška – 2. místo a Kuba Kvapil skvělé 1. místo. Všem moc 
ještě jednou gratulujeme!

Dovolte mi popřát Vám klidné prožití vánoč-
ních svátků, mnoho zdraví, energie a síly do 
nového roku. Děkuji všem, kteří nás podpo-
rují v naší činnosti, vedoucím, pomocníkům, 
rodičům, obci, výkonnému výboru a hlavně 

nadšeným dětem, bez nichž by to nešlo.

Věra Rosypalová
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