
  

      Zpravodaj obce Desné   číslo 16   ročník 4   

___________________________________________________________________________________ 
 
Vánoce,Vánoce přicházejí ……                                                                                                          

Vánoce jsou to nejkrásnější 
období v roce, na které se těší 
snad každý z nás. Na chvíli 
odložit všední starosti a nechat se 
unášet romantikou rozsvíceného 
stromečku, postaveného betlému, 
koled a radostí dětí.  Vánoce jsou 
svátky klidu, míru a pokoje. Tedy 
měly by být. Význam Vánoc je 
však daleko hlubší. Události 

v Betlémě jsou starší více jak 2 tisíce let.   
Asi nejhezčí Vánoce každý prožíval ve svém dětství. 

Tyto vzpomínky nám zůstávají vryty v paměti po celý 
život. 

Bez ohledu na postavení, vzdělání či víru nás vánoční 
svátky spojují. Vzájemné pozdravy a podání ruky patří 
k pěkným zvyklostem. Šťastný je ten, kdo má přátele a smí 
být i jejich přítelem. I upřímný úsměv potěší a nikdo není 
tak chudý, aby jej nemohl darovat. 

K vánocům patří ozdobený stromek. První vánoční 
stromek se v českých zemích objevil v roce 1812 v Praze. 
Tento krásný zvyk, u nás do té doby neznámý, si pan 
Liebich přivezl z rodného Bavorska. První velký vánoční 
strom na veřejném prostranství, dle dochovaných zpráv, 
byl postaven a rozsvícen v Plzni roku 1925. Než tato 
tradice došla až do naší vesnice, museli jsme si ještě pár let 
počkat. Nyní pod tímto krásně osvětleným smrkem je 
umístěn pěkný vyřezávaný betlém. Stalo se tradicí, že 
těsně  před vánočními svátky zde s kulturním programem  
vystoupí děti a mládež a za stále větší účasti desenských 
občanů se při doprovodu hudby zpívají  koledy. 

 Báječná atmosféra – přijďte se podívat. 
 Do vánoční výzdoby bytů patří i jmelí. Tato stálezelená 

cizopasná rostlina se využívala ve středověku jako léčivá 
rostlina. Moderní věda léčivé účinky potvrdila.  
 
 
 
                                     
 

O jmelí existuje mnoho legend. Nosí prý štěstí, stejně jako 
čtyřlístek jetele. Tato tajemná rostlina s bílými bobulkami 
má mít i kouzelné účinky, starými bylinkáři označována za 
magický prostředek proti uhranutí, blesku a nemocem. 
Stále zelená rostlina je symbolem nového obnovujícího se 
života. 

K vánoční štědrovečerní večeři patří ryba, tradičně 
kapr. K tradicím patřilo, že je na stole jeden talíř navíc  - 
pro náhodného hosta. Pod talíř se dává několik šupinek 
z kapra pro štěstí, které mají přinést všem po celý rok 
dostatek peněz. Na Štědrý den se držel až do večera přísný 
půst. Dětem, které se nemohly dočkat, bylo slibováno, že 
když vydrží, uvidí zlaté prasátko, které jim přinese štěstí 
do příštího roku. O  Štědrém dnu se nesmělo zapomenout 
na stromy v zahradě a dobytek ve chlévě. Po štědrovečerní 
večeři se s napětím očekávala ona tajemná chvíle, kdy se 
za cinkotu zvonku objeví pod vánočním stromkem  
překvapení v podobě dárků. 

V dobách minulých, kdy nebyla televize, se k zabavení 
dětí pouštěly na vodu lodičky. Do skořápek z vlašských 
ořechů se nakape trochu vosku a přilepí malá svíčka. 
Lodičky se nechají plavit. Ti, jejichž lodičky vydrží 
nejdéle svítit a nepotopí se, prý čeká dlouhý a šťastný 
život. 

Další zábavou bylo lití olova. Nad plamenem se na 
kovové lžičce roztaví kousek olova. Připraví se nádoba 
s vodou a tekoucí olovo se do ni opatrně, ale naráz vylije. 
Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se 
pak snaží rozpoznat, čemu je odlitek podobný. 

K další zábavě patřilo i házení střevíců. Házel se přes 
hlavu směrem ke dveřím. Ten, jehož střevíc je ke dveřím 
otočen špičkou, do roka odejde z domu. 

Tradiční bylo i chození po koledě na svátek sv. 
Štěpána. Cílem těchto zvyků bylo, že se bavila celá rodina 
a každý cítil, že do ní patří.  

                                                                         Kladivo Oldřich

    Zpívání  
   u jesliček                                                   

                                                                                                                                                   
       v pátek  
 23. prosince 
 od 16 hodin  
                                                                                            
                                                                                                                                                                                     

Narodil se Kristus Pán, veselme se…..                

Přijďte si se spoluobčany
zazpívat vánoční koledy,
nechat se naladit na kouzlo
vánoc v předvečer Štědrého
dne. K vánoční radosti již
tradičně přispějí naše děti,
zpěváci s kytarou, desenský
miniorchestr a Vy. 
 
 
                                        str.1 



 
 
 

Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních dne 16. 11. a 14. 12. 2005 mimo jiné projednalo 
a schválilo: 
-příspěvek okrsku SDH Dolní Újezd ve výši 1 000,- Kč 
-příspěvek ZO Českého svazu včelařů v Litomyšli ve výši 

1 000,- Kč 
-rozpočtové provizorium na rok 2006 
-vlastní rozpočtové opatření č. 2/05 
-mimořádný členský příspěvek pro rok 2005 Mikroregionu 

Litomyšlsko-Desinka ve výši 1,-Kč/ obyvatel 
-členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka na 

rok 2006 ve výši 12,-Kč/obyvatel 
-příspěvek TJ Horní Újezd ve výši 7000,-Kč 

- členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko na rok 
2006 ve výši 17,-Kč/obyvatel 

-zvýšení ceny vodného o 1,-Kč za m3 na rok 2006 
-sepsání nové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou 

Svitavy na pojištění staveb v majetku obce, pojištění 
o hmotné odpovědnosti obce a pojištění hmotného 
majetku 

-projednalo cenovou nabídku oprav místních komunikací 
firmy KOMBIT Choceň: 

      penetrace Černý mlýn – Kysilka v délce 184m 
      živičný kryt místní komunikace Klusoň v délce 162m 

    
Několik slov na téma – místní komunikace 

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní 
komunikace, která slouží převážně pro místní dopravu  

(§ 6 zákona o pozemních komunikacích).  
Rozdělují se: a) I. tř. – rychlostní místní komunikace 
           b) II. tř. – dopravně významná sběrná  

aaaaaaaaaaaaakomunikace 
 c) III. tř. - obslužná komunikace 
           d) IV. tř. – komunikace nepřístupná provozu 

aaaaaaaaaaaaasilničních motorových vozidel 
Účelová komunikace je pozemní komunikace, která 

slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními místními komunikacemi (§ 7 
stejného zákona). Zejména na venkově mohou nastat 
případy, kdy místní (častěji účelová) komunikace vůbec 
není stavbou, jde prostě o vyjetou cestu v přírodním 
terénu. Vlastníkem je v tomto případě vlastník dotčeného 
pozemku. Protože nejde o stavby, vztah vlastníka pozemku 
pod komunikací a uživatelů komunikace je upraven 
zákonem o pozemních komunikacích /§ 19 písm. e)/. Je 
nutno zdůraznit, že pravidla silničního provozu platí na 
všech účelových komunikacích, pokud jsou přístupné 
provozu motorových vozidel. O zimní údržbě na místních 
komunikacích rozhodují obce podle velikosti obce 
a dopravního významu místních komunikací (viz  vyhláška 
104/1997 Sb.) § 42 písm. c), d) – ostatní obslužné místní 
komunikace a místní komunikace, na nichž není třeba 

vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní 
bezvýznamnosti.  

Co z toho vyplývá pro Desnou? Podle sedmé novely 
zákona o pozemních komunikacích, kdy místní 
komunikace dostaly nové přesnější zatřídění, jsou v naší 
obci převážně obslužné komunikace a komunikace 
nepřístupné provozu motorových vozidel. Dříve nebyly 
nároky na příjezd automobilů až k jednotlivým chalupám, 
v současnosti je tomu jinak, ale musíme si uvědomit, že 
obec nemůže stávající komunikace nijak rozšířit, kdy 
v mnohých místech mezi nemovitostmi nebo ploty mají 
šířku do 2,5 metru. Pluhy na prohrnování jsou typizovány 
na 3 metry. Proto se v zimě pluhováním udržují jen 
některé účelové komunikace. Každý řidič tedy musí 
dodržovat pravidla silničního provozu na všech účelových 
komunikacích a případné kolize se řeší jako nezvládnutí 
vozidla bez odpovědnosti obce. A ještě k zimní údržbě 
chodníků podle § 27 zákona 13/1997 Sb. v platném znění 
odst. 4: Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území 
obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá 
za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na 
přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím 
nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho 
možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu 
zmírnit.  

 
 
Výzva pro vlastníky a uživatele pozemků 
v obci k odstranění stromoví pod vedením 
elektrických rozvodných sítí 
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) zákona 458/2000 
Sb. vyzýváme všechny vlastníky a nájemce pozemků, na 
nichž se nachází venkovní vedení elektrických rozvodných 
sítí k odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení 
i bezpečnost osob v blízkosti zařízení.  
 

                       

  

 Obnovení autobusového spoje  
                  Obce na trati Dolní Újezd – 

Budislav budou společně 
usilovat o obnovení 
autobusového spoje 
Budislav – Polička, který byl 

před lety zrušen. Víme, že žáci učilišť 
a studenti dojíždějí do Poličky přes Litomyšl, mnozí do 
zaměstnání, nehledě na to, že by občané mohli do 
budoucna využít pracovních příležitostí na Poličsku. Chtěli 
bychom vědět, kolik případných „cestujících“ takto 
okruhem dojíždí a zda by jim vyhovoval spoj ráno 
navazující na „6“  po dole s přestupem v Poříčí 
a odpoledne na „4“ taktéž s přestupem v Poříčí. Pro 
opodstatnění žádosti pro Pardubický kraj potřebujeme 
zjistit tímto průzkumem potřebné údaje, proto se nám 
ozvěte na obecní úřad, možno i telefonicky. Děkujeme. 

Informace obecního úřadu 
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Poplatky za svoz a likvidaci odpadu v roce 2006 
   Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu v roce 2006 dle sdělení svozové firmy zůstává nezměněna a činí 410,- 
Kč/osoba/rok jako v loňském roce. Upozorňujeme  občany, že součástí tohoto čísla Deseňáčku je „Přiznání k poplatku za 
likvidaci odpadu na rok 2006, které je nutno vyplnit a vrátit na obecní úřadu do 31. 1. 2006. Poplatek je splatný v termínu do 
31. 3. 2005. 
 
Oznámení 
    Vážené pacientky gynekologické ordinace v Dolním Újezdě, rád bych využil této cesty k informování  o dalším chodu 
ordinace pro pacientky  z D. Újezda a okolí, ke kterým dochází od začátku listopadu 2005. 
Pondělí 14,00 – 15,00 hodin poradna pro těhotné –Mudr. R. Čadílková 
              15,00 – 17,00 hodin gynekologická ambulance –Mudr. R. Čadílková 
Čtvrtek (namísto středy!) 16,00 – 18,00 hodin Mudr. H. Čadílek 
Tyto změny nastávají v souvislosti s mým jmenováním do funkce primáře gynekologie v Litomyšli. Děkuji za pochopení                 
a                                                                                                                                                                      Mudr. Harald Čadílek 
 
„Zelená linka“ 
   Na základě rozhodnutí vedení společnosti zřídila VHOS 
a.s. tzv. „zelenou linku“ od 1.7.2005  pro bezplatné volání 
do firmy VHOS a to na čísle 800 101 194. „Zelená linka“ 
slouží především k těmto účelům: nahlášení poruch na 
vodovodní síti, nahlášení havárií na provozovaném 
majetku, pojistných událostí, výluky v dodávce pitných 
nebo odváděných vod způsobené výpadkem elektrické 
energie, vyřizování reklamací, řešení kvality pitných 
a odpadních vod, ke komunikaci zaměstnanců v tísňových 
situacích s ředitelstvím VHOS. Všechny hovory ze „zelené 

linky“ jsou přesměrovány na vrátnici provozu VHOS 
v Moravské Třebové na ulici Nádražní 11, a to na číslo 
461 318 299. Zde je držena nepřetržitá pohotovost. 
Informací za „zelené linky“ předává vrátný neprodleně 
příslušnému pracovníkovi, který má problematiku 
v kompetenci v souladu s organizačním řádem. O víkendu 
a o svátcích předává vrátný informaci následující pracovní 
den. Vrátný rovněž provede záznam o přijatém hovoru do 
knihy hovorů. 

 
Informace o Půjčovně zdravotních a rehabilitačních pomůcek v Litomyšli 
   Smyslem půjčovny je ulehčit lidem pečovat v domácím prostředí o své nemocné a nesoběstačné rodinné příslušníky. Nové 
pomůcky bývají velmi drahé, proto je výhodnější pro občany si je zapůjčit. Půjčovna sídlí v přízemí Domu s pečovatelskou 
službou vedle Prodejny zdravotních pomůcek, ulice J. E. Purkyně 1126, Litomyšl. Půjčovní doba je každé pondělí a středu od 
14:00 – 16:00, tel. 732 803 709 – Lenka Jílková. V případě potřeby mohou zájemci volat na toto mobilní telefonní číslo 
a domluvit se s pracovnicí půjčovny na jiné výpůjční době během pracovního týdne. Za pomocí dotací z Pardubického kraje 
a ministerstva zdravotnictví a z příspěvků Tříkrálové sbírky se nám v letošním roce podařilo nakoupit řadu nových pomůcek, 
takže polovina všech našich pomůcek je nová. Pracovnice půjčovny poskytuje poradenství v oblasti zdravotních, 
kompenzačních pomůcek a zároveň tyto pomůcky půjčuje všem, kteří je potřebují, bez výjimek. Pomůcky jsou půjčovány za 
poplatky, které jsou pevně stanoveny ceníkem půjčovny. Provozovatelem je Farní charita Litomyšl. 
Pomůcky, které jsou u nás k dispozici:  
Polohovací postele (elektrické, mechanické)  
Invalidní vozíky (k dispozici i vozík pro těžší pacienty) 
Toaletní křesla 
Chodítka 
Sedačky do vany 

Sedačka do sprchy 
Podložní mísy 
Antidekubitní podložky pod patu, lůžkové podložky, 
podložky do vozíků 
 Francouzské hole 

 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Desné 
děkuje  všem občanům za 
spolupráci a přeje radostné 
svátky vánoční a do nového 
roku mnoho zdraví, osobních 

i pracovních úspěchů, 
mnoho pokoje a                                                   

   radosti do vašich domovů.  
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Z mateřské školy  
   Tvořivé činnosti patří u dětí k nejoblíbenějším a hrát si s maminkou nebo 
tatínkem ve školce je pro děti vždy velkým zážitkem. A tak i letos se konaly 
v naší mateřské škole podzimní hrátky, tentokrát „ pohádkové“. Pro děti, 
maminky, tatínky i starší sourozence, kteří se naší akce zúčastnili, bylo připraveno 
mnoho činností, ze kterých si mohli podle svého zájmu vybrat. Nejprve to byly 
výtvarné hádanky na téma známých pohádek. A tak rodinné týmy společnými 
silami kreslily obrázek z pohádky, kterou si vylosovaly, úkolem ostatních bylo 
poznat o jakou pohádku se jedná. A pak už se vyráběly z papíru a dalších materiálů 
pohádkové postavičky – ve školce se objevili princové, princezny, králové, 
zbrojnoši, kašpárci, vodníci….. Nechyběly ani čarodějnice na pořádném koštěti 
a zdařilé perníkové chaloupky. 
   Tvoření provázela pohoda a dobrá nálada. Děti i dospělí pracovali s velkým 
zájmem a nasazením, každý pomáhal podle svých sil a schopností a tak si všichni 
zaslouží velikou pochvalu, kterou jistě obdrželi i doma, když se pochlubili po 
návratu ze školky svými výtvory. Radost ze společného tvoření byla patrná 
i v následujících dnech, kdy si děti sdělovaly dojmy, vyprávěly si o tom, jak je 
jejich maminka nebo tatínek šikovný, co všechno si společně vyrobili 
a pokračovaly ve vytváření dalších postaviček a obrázků. 
   Vážíme si zájmu rodičů o naše společná setkání v mateřské škole, vždyť 
společně strávený čas rodičů a dětí při hrách je tím nejlepším vkladem do života.  
Zapálením první svíčky na adventním věnci, otevřením prvního dárečku 
z adventního kalendáře a také návštěvou Mikuláše pro nás začíná předvánoční 
období plné těšení. Čekání na stromeček nám zpříjemňují předvánoční přípravy – 
vytváření ozdob, dárků, svícnů, přáníček. Děti pomáhají při pečení perníčků 
a cukroví, chystají program, výzdobu a slavnostní tabuli na vánoční setkání se svými nejbližšími ve školce.  
Vánoční čas poskytuje mnoho příležitostí k rozvíjení pozitivních citů dětí, uvědomění si významu rodiny. Obohatit prožitky 
dětí znamená vytvářet základ bohatého citového života a to nejen o Vánocích. 
   Přejeme všem pěkné svátky i celý příští rok.                                                                                                      Eva Kabrhelová 
 
 
 
Pro potěchu duše 
    
             Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Probudťe se, pastýři ospalí,  
      aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  neboť jsem od Boha poslaný, 
            aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaže máte do Betléma jíti  
           aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaia a dary s sebou vzíti. 
 

Žijeme poklidně ve svém domově a naše duše dřímá. A přece se občas uprostřed všedních činností 
zahledíme očima plnýma stesku do nekonečna. Zatoužíme po jiném místě, kde je láska, hloubka 
a život. 
Vánoční čas je také časem duchovního buzení. Naše duše je nyní zvána a pozdvihována 
k pravému občerstvení, prameni vody živé. Udělejme si pro ni čas! 

Stará ruská legenda vypráví o hospodyni, která myla okna ve chvíli, kdy šli okolo mudrci do 
Betléma. Vybídli ji, ať se k nim přidá. Ano, určitě půjde a vezme s sebou děcku nějakou košilku.                 

Aa Jen utře prach, vytře, naleští nábytek… . Když to všechno udělala, pustila se za mudrci. Jenže už je 
nedohonila a Jezulátko nikdy nenašla. Prý je stále ještě hledá, bloudí, pláče a volá lidem do oken: „Ach lidi přestaňte se už 
pachtit! Slyšíte, zvony znějí, otevřete se Lásce dokořán!“ 

 Jubilea 
V tomto čtvrtletí oslavili:          

Marie Siglová  50 let    Narození: 
Josef Flídr  55 let    Eliška Drábková, Desná 23   
Josef Chadima 65 let     
Josef Flídr  80 let 
Josef Fulík 80 let 
Žofie Renzová 86 let    Všem srdečně blahopřejeme 
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                                                                              Pro naše děti 
Pro dlouhou chvíli vánočních prázdnin 

 
   Pro chvíle nepohody si redakce 
Deseňáčku vymyslela pro naše děti 
zajímavou malířskou soutěž. 
   Úkolem předškolních dětí a prv-
ňáčků je vymalovat přiložené 
obrázky. Obrázky možno vymalovat 
na tomto listě, nebo Vám je jistě rádi 
rodiče pomohou překreslit na jiný 
papír. Všechny ostatní děti vyzýváme 
také k zapojení se do soutěže a to tou 
formou, že namalují desenské 
jesličky dle skutečnosti. Techniku 
kresby (perokresbou, barvou, 
pastelkami…) si každý malíř zvolí 
sám a fantazii se meze nekladou. 
Podepsané obrázky včetně věku 
odevzdejte na obecním úřadě nebo 
v mateřské škole do 20. ledna 2006. 
Soutěž bude vyhodnocena  a od-
měněna na dětském karnevale 
v neděli 29. ledna 2006 na Podháji. 
   Přejeme příjemné prožití vánočních 
prázdnin, mnoho radosti a splněných 
přání pod stromečkem a těšíme se na 
spoustu pěkných obrázků. 
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Z činnosti Mysliveckého sdružení 
   Blíží se konec roku a bývá zvykem, že se bilancuje, co 
jsme za minulý rok udělali a co jsme nestihli, co jsme 
mohli udělat lépe. V čem musíme pokračovat 
i v následujícím roce a co musíme změnit. Hlavní starostí 
myslivců je v zimním období  přikrmování zvěře, 
obzvlášť v době, kdy je vyšší vrstva sněhu. 
Koncem prosince končí doba lovu drobné zvěře tj. 
bažantů a zajíců. V našem MS se již po mnoho let hony 
na zajíce nekonají, z důvodu velmi nízkých stavů 
s nadějí, že by se stavy mohly zvednout. Bažantí kohouti 
jsou loveny prakticky pouze volierově odchované a 
následně vypuštěné. Zahnízdění bažantích slepic volně 
v přírodě v našich podmínkách je již velmi ojedinělý 
případ. I přes to, že je jich každý rok vypouštěn do volné 
přírody dosti velký počet a s nimi i potřebný počet 
kohoutů, prakticky s nulovým výsledkem. Finanční 

náklady na zakoupení bažantích kuřat a jejich následný odchov ve voliérách není žádná levná záležitost. Jedině zásluhou 
obětavých členů mysliveckého sdružení, kteří se nezištně o odchov starají, je toto možné provozovat. Poděkování si zaslouží 
především pan Václav Severa, který svým pracovním elánem, důsledností a iniciativou je příkladem všem a hlavně mladším 
členům sdružení. Jako myslivecký hospodář dbá i na dodržování mysliveckých zvyků a tradic při všech akcích. Příkladem je 
i v oboru kynologie. Spolupracuje při pořádání zkoušek loveckých psů v rámci okresu. Svými bohatými zkušenostmi a radou 
pomáhá při výcviku mladých psů svým přátelům – myslivcům v širokém okolí.  
     Loňský úspěch v odlovu černé zvěře se neopakoval. V porostech kukuřice způsobila dosti škod a za účelem snížení stavů, 
byly organizovány naháňky, kterých jste se mnozí z Vás zúčastnili. Zorganizovat takovouto akci není nic snadného. Při těchto 
honech se nepodařilo odstřelit ani jeden kus divokých prasat. 
     Myslivecké sdružení věnuje značnou pozornost i dalšímu odbornému vzdělávání svých členů. Někteří se zúčastnili v měsíci 
říjnu semináře v Koclířově na téma „ Možnosti zlepšování životních podmínek pro zajíce polního a jiné drobné zvěře 
a současné předpisy pro možnost získání dotací pro tento účel“. Přednáška byla konána v rámci Pardubického kraje. V měsíci 
listopadu další v Ústí nad Orlicí na téma „Etologie zvěře / zajíc, bažant, koroptev /“. Cílem těchto akcí je snaha o zlepšení 
podmínek chovu na základě zkušeností ze zahraničí i výzkumných úkolů středoevropského institutu. Zajímavé porovnání 
počtu ulovených zajíců v České republice. V roce 1933 to bylo 1 321 085 ks, ještě v roce 1974 – 1 142 514 ks. V roce 1997 
méně jak 40 000 ks. 
     Tímto krátkým článečkem jsme chtěli upozornit na činnost našeho Mysliveckého sdružení Dolní Újezd, které myslivecky 
hospodaří na pozemcích pronajatých Honebním společenstvem od vlastníků. 
     Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům a čtenářům novin „ Deseňáček“ krásné prožití svátků vánočních a do roku 
2006 zdraví a spokojenost.                                                                                                                 Za MS  Kladivo Oldřich 
 
Informace o Základní škole Dolní Újezd ve šk. roce 2005/2006                                                              

Základní škola Dolní Újezd,okres Svitavy,příspěvková organizace,zřizovatel Obec Dolní Újezd. Součásti 
školy: základní škola,školní družina a klub,školní jídelna. 
V 1. až 9. ročníku bude školní výuka probíhat podle vzdělávacího programu Základní škola  - č. j. 
16847/96-2. 
Počet tříd: 17 – v každém ročníku (kromě 3. roč.) jsou dvě třídy.  
Počet žáků: 352 (179 chlapců, 173 dívek), na I. st. (v 1.-5. roč.) je 170 žáků, na II. st.  
(6.-9.roč.) je žáků 182, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), průměrný 

počet žáků ve třídě je 22. 
ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, 

Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík. 
Složení pedagogického sboru: 
Vedení školy:  
ředitel – p. Jiří Lněnička, zástupce ředitele – p. Marie Lázničková, výchovný poradce – p. Josef Adamský 
třídní učitelé:  
1.A – p. Marie Ropková   6.A – p. Zdena Jiránková     bez třídnictví: 
1.B – p. Věra Hájková 6.B – p. Pavlína Leischnerová  p. Hana Žáková 
2.A – p. Ludmila Krásná 7.A – p. Jana Švecová p. Vlastimil Žák 
2.B -  p. Helena Adamská 7.B – p. Jana Staňková  p. Jitka Sedliská 
3.A – p. Lenka Stráníková 8.A – p. Kamila Kapounová  p. Daniela Seidlová 
4.A – p. Jitka Doubková 8.B – p. Hana Leníčková 
4.B – p. M. Vančurová 9.A – p. Josef Adamský 
5.A – p. Ludmila Šedivá 9.B – p. Petra Jiráčková 
5.B – p. Josef Hájek  
vychovatelky šk. družiny a klubu: p. Alena Chadimová, p. Daniela Seidlová, p.Jitka Sedliská, osobní asistentka pro 
integrované žáky: p. Marie Janýpková 
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                                                                            Učební plán 
 
předmět                                                                     ročník 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.             
Český jazyk 9 10 10 7 7 4 4 4 4                                          
Cizí jazyk - - - 3 3 3 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4  
Prvouka 2 2 3 - - - - - - 
Přírodověda - - - 1 2 - - - -  
Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 
Chemie - - - - - - - 2 2 
Fyzika - - - - - 2 2 2 2 
Přírodopis - - - - - 2 2 2 2  
Zeměpis - - - - - 2 2 2 2  
Dějepis - - - - - 2 2 2 2  
Občanská vých. - - - - - 1 1 1 1 
Rodinná vých. - - - - - 1 1 1 1 
Hudební vých. 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 
Výtvarná vých. 1 1 1 2 2 2 1 2 1  
Praktické činn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tělesná vých. 2 2 2 2 2 2 2 2 2                    
Volitelné př. - - - - - 1 2 2 3 
 
Týdenní počet hod.  20 22 23 24 25 28 28 31 31 
 
Nepovinné předměty: sborový zpěv pro žáky 1.-6.roč. – p. Hájek 
výuka římskokat. náboženství pro 1.-9.roč. – p. Heblt, p. Faltysová, p. Pavlišová, p. Jareš, p. Kovářová. 
Péče a pozornost je mj. věnována: integrovaným žákům s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální 
a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči), vycházejícím žákům- volba povolání, přihlášky, nabídky 
středních škol. 
Zájmová činnost – kroužky:  

zdravotní tělesná výchova pro žáky; pěvecký- pro dívky 7.-9.roč.; čeština s PC pro žáky 6. a 8.roč.; druhý cizí jazyk pro 
žáky 2.stupně; turistický v rámci činnosti školního sportovního klubu 

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu – p. Chadimová, p. Seidlová:  
divadelní kroužek; příprava představení; sportovní hry; výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce;  
rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby 

Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne 
Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: 
sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných 
a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí),vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici 
má oslava Dne dětí, olympijský den, vánoční besídky. 
Další nabídka: 
plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.roč.; - pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5.roč.; 
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.roč.;branně turistický kurz pro žáky 8.roč.; poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč. 
v rámci výuky přírodovědy přírodopisu, ve spolupráci s ČČK; pitný režim – podávání teplého čaje; školní mléko pro žáky 
1. stupně, celostátně dotované; Klub mladých čtenářů nabídka levnějších knih; tématika ochrany člověka za mimořádných 
situací- problematika CO. 
Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:  
čtvrtek 10. listopadu                     úterý 10.ledna                     úterý 11.dubna                   čtvrtek 25. května 
Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 7. února 2006. 
Přijímací zkoušky na střední školy- první kolo v pondělí 24.dubna. 
Termíny prázdnin: podzimní – 26.-27.října+ 28.října státní svátek 
                                  vánoční –od pátku 23. prosince do pondělí 2. ledna;      pololetní – pátek 3. února; 
                                  jarní – 13.-19.března;    velikonoční – čtvrtek 13. a pátek 14.dubna 
                                  Období školního vyučování bude ukončeno v pátek 30. června 2006.  
Ředitelské volno: čtvrtek 22. prosince (předvánoční);  pátek 5. května (významné květnové dny) 
Další zaměstnanci školy: účetní – p. A.Motyčková- vedení podvojného účetnictví 
Stravování školní a pro cizí strávníky – vedoucí ŠJ p. V 
- kuchařky p. H. Přichystalová, p. J.Zerzánová, p. L.Burešová, p. P.Váňová, p. M.Pachtová,p. L.Bisová 
Provozní zaměstnanci: školník, topič, úklid – p. Doseděl; školník, topič, údržbář, úklid – p. Z.Romportl 
úklid – p. J.Jiskrová, p. B.Matoušová, p. S.Štanclová, p. M.Švecová, p. L.Vodehnalová 
Při ZŠ existuje SRPŠ- ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet. 
Telefon: 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150, e-mail: zs@dolniujezd.cz 
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Oslavy 100 let včelařského spolku v Litomyšli 
   V prvním měsíci roku 2006 oslaví místní organizace Českého svazu včelařů ve 
spolupráci s okresním výborem Čes. svazu včelařů 100. výročí založení včelařského 
spolku v Litomyšli. Zápis v kronice uvádí , že dne 14.1.1906 se konala ustavující schůze 
včelařského spolku pro Litomyšl a okolí a bylo zaregistrováno 80 včelařů. Počet včelstev 
není uveden. V současné době je registrováno 232 včelařů , kteří pečují o 2774 včelstev.  
Hlavní oslavy k založení včelařského spolku se uskuteční poslední lednový víkend roku 
2006 v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Hlavní bodem oslav bude výstava. Její 
návštěvníci ve dnech 28.-30.1. budou seznamováni se životem včel a historii včelařství 
v zemích Koruny České. Po celou dobu výstavy bude prodej včelích produktů. 
S ochutnávkou bude ke koupi pestrá nabídka českého medu a prvního ušlechtilého 

nápoje s obsahem alkoholu na sever od Alp, medoviny. Přední výrobci a prodejci budou včelařům nabízet nejnovější včelařské 
potřeby a pomůcky.  
   Oslav využijí včelaři k setkání s kolegy a vzájemné výměně zkušeností. Přední učitelé včelařství budou v odborných 
přednáškách a besedách seznamovat včelaře s nejnovějšími poznatky v chovu včel a jejich uplatnění v praxi. Na slavnostní 
schůzi budou vedením Českého svazu včelařů ocenění zasloužilí včelaři místní organizace.      
   V rámci společenského večera Sboru paní a dívek M.D. Retigové přítomné seznámí MUDr. Hajdušková s významem včelích 
produktů ve výživě. Večer bude spojen s ochutnávkou medového pečiva a medoviny a soutěží o nejlepší medové pečivo. 
Včelaři myslí i na děti. Seznámení se včelami a včelařením má za cíl výtvarná soutěž připravovaná se školami pod názvem 
„Sladké pondělí“. Nejlepší účastníci budou odměněni pamlsky  z medu.  
Na dobrotách i jiných včelařských produktech si může pochutnat každý návštěvník oslav, na které vás srdečně zve místní 
organizace Českého svazu včelařů.   
                                                                                                                                             Lubomír Sršeň, ZO ČSV Litomyšl 
 
Program oslav 100.výročí založení včelařského spolku v Litomyšli (ve spolupráci s OV ČSV): 
Sobota 28.1.2006: 
08.30 Slavnostní otevření výstavy, 
09.00 Zahájení slavnostní schůze 
  Program schůze: 1.  Zprávy o historii včelařství na        
                                  Litomyšlsku, 
                              2.   Vyznamenání zasloužilých včelařů 
12.00 Přestávka 
13.00 Přednášky – Dr.Ing. František Kamler „Ošetřování 
  včelstev a boj proti varroáze“ 
16.00 Ukončení přednášek 
18.00 Zahájení večera: zajišťuje Sbor paní a dívek 
  v Litomyšli. Přednáška: MUDr. Jana Hajdušková - „Včelí 
  produkty ve výživě“ 
  Ochutnávka medového pečiva a medoviny  
09-18.00 Výstava otevřená pro veřejnost 

 
Neděle 29.1.2006: 
09-12.00 Přednáška - př. Miroslav Zelený - „Celoroční 
  provoz na včelí farmě“ 
12-13.00 Přestávka 
13-17.00 Přednáška - Ing. Petr Texl - „Moderní včelařství 
  předpokládá jednoduché technologie a prodej včelích 
  produktů přímo včelařem“ 
09-18.00 Výstava otevřená pro veřejnost 
 
Pondělí 30.1.2006: 
08-16.00 Akce pro školy – účinkují Mgr. Milada 
  Kadidlová a Mgr. Petr Zaal 
09-18.00 Výstava otevřená pro veřejnost

 
Hasičské bilancování na konec roku 
Podzimní soutěž mladých hasičů 
                     Hra Plamen se opět tradičně rozeběhla branným závodem, tentokráte na Smolinské přehradě u Jevíčka. 

Desenský tým tvořily dvě hlídky mladší, jedna starší a nově postavená hlídka dorostu. Letošní hřejivé 
počasí podzimu přálo i nám, což bylo pro nacvičování i soutěžení velmi příjemné. Bilance výsledků 
byla jednou nahoře, jednou dole, neboť děti odrůstají a tak všechny hlídky byly nově obsazeny. Nově 

postavený dorost taktéž sbíral zkušenosti a příčka poslední toho byla důsledkem. Mladší děti obsadily 
apěkné páté místo a 17. místo. Starší žáci ve velké konkurenci 40.družstev vybojovali sedmé 

místo. Čekání na start byl vyplněn doplňujícími soutěžemi a tak soutěžní den utekl jako voda. 
Abychom si uhájili přední místa v jarním kole, budeme muset pořádně „zabrat.“ 

Ani letošní rok nebyl výjimečný a jeli jsme se opět 3. prosince koupat do krytého bazénu v  České 
Třebové. Tentokráte nás byl plný autobus a tak o dobrou náladu při koupání a ježdění na tobogánu 

nebyla nouze. Voda dovede řádně utahat a tak ti menší už usínali při zpáteční cestě a ti starší určitě spokojeně usínali v teple 
svých postelí.  
Malý ekonomický přehled co stojí zhruba roční činnost mladých hasičů n nás. Letos jsme opět mohli čerpat z dotace na 
technický materiál, což je zhruba 10000,-Kč a k tomu 30 procent musíme uhradit z vlastních zdrojů. Koupili jsme nové dvě 
džberovky a dvě hadice C. Každoročně žádáme ještě o dotaci na volnočasové aktivity dětí, která nám právě pomůže k pořádání 
akcí jako je koupání v krytém bazénu, k nákupu tomboly na hasičský karneval nebo k uskutečnění malého letního táboření. 
Mladí hasiči letos výrazně přispěli do kasy jarním sběrem kamení. Každá koruna se počítá, abychom alespoň něco málo 
činnosti mohli dělat, aby bylo na dopravu na soutěže, na zaplacení koupání, přispění na letní táboření atd. Všem, kteří nám 
pomáhají jakýmkoli( např. železný šrot do kontejneru) způsobem, děkujeme. 
Zimní přestávka hasičského sportu je tady a uvidíme jaké nadšení a tím i výsledky přinese jarní sezóna příštího roku.  
                                                                                                                                                                       Šimková Anna 
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Konec soutěžního roku dospělých hasičů 
24.9 2005 - O pohár starostky obce Sádek – Sádek OPEN 
   Poslední závod okresní ligy včetně vyhlášení proběhl již tradičně v Sádku a to za velmi hezkého počasí. Desnou zde 
reprezentovala v kompletních sestavách obě družstva. 
   Jak je obvyklé, nejprve se rozběhla soutěž mužů. Desná se postavila na start jako šestý tým a předvedla velmi kvalitní výkon, 
když požární útok dokončila v čase 19,25s (LP 18,97s) a obsadila tak celkové 3.místo, za vítězným Širokým Dolem (18,19s, 
LP 17,77s) a druhou Sečí (18,55s). V ženské kategorii to dopadlo asi tak, jako když se dva perou a třetí se směje. Holky 
předvedly solidní útok, ovšem s drobnými chybami a přesto časem 21,04s obsadily celkové první místo před Kamencem D 
a Bohuňovem.  
Celkové vyhodnocení Okresní ligy Svitavska 
   Ženy získaly celkové třetí místo (46 bodů), když během sezóny předváděly velmi slušné výkony, do kterých se bohužel vždy 
vloudila nějaká chybička a za chyby se v požárním útoku platí velmi draze. Předvedené výkony jsou však příslibem do dalšího 
roku.Muži obsadili celkové šesté místo (40 bodů), když během sezóny předváděli nevyrovnané výkony. Mimo to také na dvou 
závodech absentovali.  
29.10  2005 – O pohár VŘSR memoriál V.I. Lenina 
   Z původně recesní soutěže, jenž je pro nás tradičně posledním závodem sezóny, se postupně stala jedna z největších 
a nejprestižnějších soutěží v ČR. Za vše hovoří účast 93. družstev mužů a téměř čtyřicítky žen. Závodí se zde o kvalitní ceny 
a hlavně o prestiž a k vidění je to nejlepší z celé ČR. Věhlas této soutěže potvrzuje i účast závodního družstva mužů ze SR. 
   První se na startovní plata postavila děvčata a naše holky hned jako startovní číslo 1. Ženská kategorie byla hodně ovlivněna 
silným bočním větrem na terčích. Tuto záludnost si ženy SDH Desná vyzkoušely a odnesly jako první, když přes vodní mlhu 
z pravého terče, nebylo v moci levé proudařky rychle a kvalitně srazit. Časomíra se tedy zastavila na čase 29,24s, což 
znamenalo ještě přijatelné 14. místo.     
   Muži potvrdili vzestup formy ke konci sezóny a podařeným pokusem, i přes fatální chybu na rozdělovači, dosáhli slušného 
času 17,09s. Poprvé se tak dostali do první padesátky, když obsadili 27.místo.     
 
TOP SDH Desná 2000 – 2004 
Co se neví a na co se možná zapomnělo  
JEDNOTLIVCI 
Šimek František: 
2001 Holice - vítěz Východočeského krajského kola 100m 

s překážkami - dorost 
2001 Choceň – 3.místo MČR dorost 100m s přek.- dorost 
2001 Choceň – mistr České republiky PS v disciplíně 4x 

100m s překážkami - dorost   
Flídrová/Nádvorníková Jana: 
2001 – 2005 – pětinásobná vítězka okresních kol 

jednotlivců 100m s přek. 
2001 Skuteč – 3.místo Východočeského kraje jednotlivců 

100m s přek. 
2002 – 2004 – trojnásobná vítězka Pardubického kraje 

jednotlivců 100m s přek. 
2005 – 2. místo přebor jednotlivců Pardubického kraje 

100m.s přek. 
2002 Ostrava – 3.místo Hasičské stovkování 
2002 Praha – 5.místo Jde o vteřiny – nejprestižnější závod 

stovkařů v ČR 
2003 Český pohár – celkové 5.místo – 2.místo Kamenec, 

3.místo Turnov a Borovany  
2004 Český pohár – celkové 7.místo – 3.místo Kamenec  
2005 Český pohár - celkové 11.místo 
čtyřnásobná účastnice MČR v PS – 2001/02/03/04/ 
2004 - druhá více mistryně ČR v PS  
2004 - druhá více mistryně ČR - štafeta 4x100m s přek. 
osobní rekord 100m s překážkami 18,36s 
Flídr Dušan: 
2001 Skuteč – 2.místo Východočeského kraje 100m 

s přek. 
2001/2002/2003 okresní kola 100m s přek. – 3., 2., 2.místo 
2002/2004 Pardubický kraj 100m. s přek – 3., 2.místo 
2003 Český pohár – celkové 12.místo 
pětinásobný účastník MČR v PS – 2001/02/03/04/05 
2005 – 18.místo MČR přebor jednotlivců 
2005 – mistr ČR v požárním útoku 
2005 – více mistr ČR v PS 

osobní rekord 100m s překážkami 17,60s 
Lipavský Aleš: 
účastník MČR v PS – 2004 
osobní rekord 100m s překážkami 18,26s 
Šimek Pavel: 
dvojnásobný přeborník okresního kola dorostu 
2005 Český pohár – celkové 23.místo 
účastník MČR – 2005 
2005 – více mistr ČR v PS 
osobní rekord 100m s překážkami 18,21s 
Šimková Zuzana: 
druhá žena SDH Desná s časem pod 20s na 100m 

s překážkami 
2005 – druhá více mistryně ČR v PS kategorie dorostenky  
2005 – vítězka krajského přeboru jednotlivců 

Pardubického kraje100m s přek. 
2005 Český Pohár – celkvé27.místo 
osobní rekord 100m s překážkami 19,04s 
KOLEKTIVY 
Ženy: 
2002 Výsoké Mýto – vítězky Pardubického kraje a postup 

na MČR v PS 
2002 Liberec – 7. místo na MČR v PS 
2004 Otradov – 2.místo Pardubický kraj v PS 
2004 Okresní liga Svitavska – celkové 3.místo 
2002/2004 – 2.místo okresní kolo PS 
Mladějov – 1.místo okresní kolo PS 
2005 Sezemice – 3.místo Pardubický kraj v PS 
Muži: 
2002 Vysoké Mýto – 3.místo Pardubický kraj v PS 
2003 Kamenec – 2.místo Pardubický kraj v PS 
2002/2003 – 2.místo okresní kolo v PS 
2004 – 3.místo okresní kolo v PS 
2003 Štěpánov – 3.místo Memorial M. Kunharta 
2005 Mladějev – 1.místo okresní kolo P2005 Desná – 

první vítězství v závodu seriálu Okresní ligy Svitavska 
a pohárové soutěži                          Dušan Flídr
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Vánoční pozvánky 
 Koncert vánoční hudby ve středu 21.12.2005 v 19 hodin, kostel sv. Mikuláše v Sebranicích 

        vystoupí Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy 
 

 Štědrovečerní koledování sobota 24.12. od 13:30 h - hlavní budova muzea v Litomyšli 
 

 Mše svatá na Štědrý den   v 16 hodin v kostele v Budislavi, půlnoční mše svatá ve 
24 hodin v Mladočově 

 
 Štěpánské posezení pro seniory v pondělí 26.12. od 14:00 do 18:00 h v Lidovém domě - k tanci a poslechu hraje  

        oblíbený Malý taneční orchestr z České Třebové pod vedením p. Borýska   
 

 Vánoční koncert souboru L´Oktet pod vedením Petra Jiříčka 28. prosince 2005 v 18 hodin v kostele sv. Martina 
v Dolním Újezdě 

 
 Módní přehlídka Marie Kordiovské v kulturním domě v  Sebranicích 29. prosince od 18 hodin - modely pro denní 

použití i volný čas, společenské šaty 
 
Plesová sezona za dveřmi 

                            Tradiční hasičský ples  

                       v sobotu 28. ledna 2005 
                           v hostinci Pod hájem,   
        k tanci a poslechu hraje Vepřo-knedlo-zelo,  
                   v neděli 29. ledna od 14,00hod  
  bude pro naše nejmenší připraven dětský karneval  
 

 
Farnost Dolní Újezd a KDU-ČSL Dolní a Horní Újezd pořádají TŘÍKRÁLOVÝ   FARNÍ   PLES 
v sobotu 7.ledna 2006 v sokolovně v Dolním Újezdě, hraje  Medium 2 
v krátkém programu vystoupí  křesťanská skupina VEKA 
chutná teplá kuchyně zajištěna, vstupné 60,- Kč, začátek ve 20.00 hod 
 
Obecní ples v pátek 20. ledna 2006 v kulturním domě Horní Újezd, hraje Melodie Trpín, předtančení 
skupina Monsignore z Pardubic 
 
Plesy v kulturním domě v Poříčí: 

Myslivecký ples 14. ledna 2006 
Obecní ples 10. února 2006 

 
 
Pokojné a radostné prožití vánočních a svátků a do Nového roku mnoho 
zdraví, osobních i pracovních úspěchů a malé zamyšlení nakonec: 
Pokusme se odpovědět na otázku, jak bychom se zachovali, kdybychom se měli v příštím roce  
stát vládci světa. 
„Asi bych první noc rozčílením nespal a pak bych po celé dny úzkostlivě a malicherně 
vymýšlel úplně hloupé, sobecké plány. Potom bych se však pravděpodobně rozesmál nahlas 
a konečně bych večer poprosil Pána Boha, aby nový rok udělal zase sám podle svého: 
božský.“ 
….tak ať je pro Vás také takový                                              
                                                                                                           přeje redakce Deseňáčku 
                                                                                                           
 
Toto  vánoční číslo Deseňáčku doplnily vlastními kresbami děti z mateřské školy.  
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