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Vánoční očekávání
Prosím, pojďte dál a posaďte se. Zanechme na chviličku toho věčného shánění, shonu a nervozity, zastavme se a staňme 

se na okamžik zase dětmi, které se těší na Vánoce

  Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé psaní.
  Je krátké, mám k Tobě jen jedno přání:

Ať jsou všichni v celém roce, takoví jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí… ,

děkuji Ti, to stačí.

Vánoční pohlednice
Kdo by si nepřál prožívat vánoce jako dny šťastné a veselé (a nejen je). Vždyť´ právě tak se to píše na, dnes již málo 

používané, pohlednice posílané příbuzným a známým právě v čase vánočním.V poslední době se objevují pohlednice, kde je 
z rubové strany napsán text a tak se nemusíme namáhat s vymýšlením přání pro své přátelé a stačí jen připojit podpis. 
Je to škoda, že není  na některých pohlednicích kam připojit vlastní text! Vyslovit své skutečné city, dát něco ze svého nitra, 
darovat  trochu času. Už to  je  jeden z největších dárků,  které může člověk druhému poskytnout.  Ať už  jde o přání  nebo 
hmatatelné dárky. Dnes nám ledaskomu dělá trochu potíže přijmout některé dárky pod stromečkem s radostí. Připadají nám 
někdy zbytečné, někdy málo atraktivní. Nedovedeme se z nich zkrátka radovat, protože si málo uvědomujeme, že vlastně i u 
těch nejobyčejnějších bačkor se jedná o znamení – znamení toho, že nás má někdo rád. 
A kdy se objevila první pohlednice?
Za jejich vznik vděčíme jednomu pohodlnému anglickému obchodníkovi. Jmenoval se Henry Cole a už ho velice unavovalo 
každoroční vypisování blahopřejných vánočních dopisů. Jeho nechuť k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil 
malíře Johna Caiicota Horsleye, jehož ručně kolorovaný obrázek natištěný na papíře se stal hitem anglických Vánoc roku 
1843. Pro začátek si jich sir Cole nechal vytisknout rovnou tisíc kusů. Rozeslal jich 400 a zbytek ještě úspěšně prodal.

…..šťastné a veselé
          Na  již tradiční setkání s Vámi se těšíme opět u našich jesliček v sobotu

 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.  
K vánoční  náladě  přispějí  děti,  
mladí  muzikanti  a  dechový 
miniorchestr.
 Vezměte  s  sebou  svíčku  nebo 
lampičku, bude možnost  odnést si  
Betlémské světlo.

nakreslila Lucie Nádvorníková



Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 4. 10. 2006, 1. 11. 2006 , 11. 11. 2006 a 13. 12. 2006 
mimo jiné projednalo a schválilo:
- bezúplatnou směnu pozemku č. 169/3 ve vlastnictví obce 
Desná za pozemek č. 167/8 ve vlastnictví pana Stanislava 
Pavliše,  bytem  Desná  130,  v obci  Desná,  v katastrálním 
území Desná u Litomyšle, dle geometrického plánu č. 131-
419/2006 ze dne 19. 7. 2006
- rozpočtové opatření č.  10027 – poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním 
voleb  do  zastupitelstev  obcí  a  do  1/3  Senátu  ČR 
ve výši 30 000,- Kč
- vlastní  rozpočtové  opatření  č.  1/2006  –  povýšení 
neinvestičních příspěvků příspěvkové organizaci Mateřské 
škole v Desné ve výši 38 000,- z důvodu vybavení zahrady 
MŠ
-  petici občanů týkající se uzavření humenní cesty v úseku 
od č. p. 44 do střediska ZD
- složení slibu nových zastupitelů
- zvolení starosty a místostarosty 
-  ustanovení  kontrolního  a  finančního  výborů  a  jejich 
předsedů
- ustanovení komise stavební, kulturní , životního prostředí 
a  pracovní  skupiny  Programu  obnovy venkova  a  jejich 
předsedů
- jednací řád obce Desná
- příspěvek na nově zřízený autobusový spoj  Budislav – 
Polička 
- cena vodného pro rok 2007 se zvyšuje na 23,-Kč s DPH

- přílohu  smlouvy  č.  007/2005  –  S na  rok  2007 
s Technickými službami Bystřice nad   Pernštejnem
- nákup kontejnerů na tříděný odpad
- příspěvky společenským organizacím na rok 2007
- koupě  pozemků  č.  211  za  20,-  Kč/m2   a  211/5  dle 
geometrického plánu č.  132-463/2006 za 30,- Kč/m2   od 
pana Jana Řeháka bytem Desná 128
- odměny starosty a místostarosty
- konání sjezdu rodáků v červnu 2007
- rozpočtové provizorium na rok 2007
- vlastní rozpočtové opatření č. 3/2006 
- obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Desná  č.  1/2006  o 
místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů
- členský  příspěvek  Mikroregionu  Litomyšlsko  na  rok 
2007 ve výši 17,- Kč/osoba
- plán inventurních prací na rok 2006
-  zřízení  Rady  obcí  pro  udržitelný  rozvoj  území  ve 
správním  obvodu  města  Litomyšle,  zástupcem  navržena 
starostka Hana Flídrová
- uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám na úseku 
projednávání  přestupků  a  výkonu  státní  správy  svěřené 
obcím zákonem č. 359/ 1999 Sb. o sociálně právní ochraně 
dětí

Volby do Zastupitelstva obce Desná 2006 – 2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Desná konaných ve dne 20. 10. – 21. 10. 2006:
Celkový počet voličů zapsaných ve výpise ze seznamu voličů ……………… 250
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky ……………………193
Celkový počet odevzdaných úředních obálek …………………………………193
Účast voličů ve volbách ………………………………………………………. 77,2 %

  1. Stanislav Pavliš    157 hlasů
  2. Lubomír Jareš 156 hlasů
  3. Eva Chadimová    153 hlasů
  4. František Šimek 146 hlasů
  5. Hana Flídrová 136 hlasů
  6. Miroslav Capoušek   136 hlasů
  7. Jaroslav Kladivo 123 hlasů

  8. Dana Benešová 119 hlasů
  9. Josef Jebousek 100 hlasů
10. ing. Jaroslav Kopecký   99 hlasů
11. Romana Boháčová 77 hlasů
12. Libor Šimák 58 hlasů
13. Vlastimil Kusý 55 hlasů
14. Josef Plch 42 hlasů

Komunitní plánování sociálních služeb
Za  účelem  plánování  sociálních  služeb  Mikroregionu  Litomyšlsko  vyzýváme  občany,  aby  sdělili  na  obecním  úřadě 

požadavky o jaké služby by měli v naší obci zájem. Své požadavky a připomínky nám sdělte nejraději písemně. Můžete využít 
naši poštovní schránku. Vaše podněty očekáváme nejdéle do konce února 2007.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2007
Cena poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

na  rok  2007  se  zvyšuje  na  460,-  Kč/osoba/rok.  Toto 
navýšení je jednak způsobeno platností  nového zákona o 
odpadech, kdy navyšují poplatky za uložení odpadu, dále 
se navyšují ceny pohonných hmot a v neposlední řadě také 
poplatky za odběr elektroodpadu. Zde chci zdůraznit,  že 
tuto část poplatku mohou občané ovlivnit sami. Pokud při 
svozu  velkoobjemového  a  nebezpečného  odpadu 
odevzdáme elektrovýrobek – např. lednici, sběr je odvezen 
TS a následně zlikvidován k tomu určenými firmami bez 
zpětného  poplatku.  Pokud  ale  odevzdáme  spotřebič 

nekompletní (bez šňůry, kompresoru apod.) TS odeberou, 
ale  likvidace  od  výše  uvedených  firem  je  zpoplatněna 
(např. u nekompletní lednice 300,- za kus), protože se již 
nejedná  o  elektroodpad,  ale  o  nebezpečný  odpad.  Toto 
rovněž platí i u částí aut. Do budoucna se musíme všichni 
zamyslet nad tím, co budeme odevzdávat do sběru a jak 
tedy budeme sami ovlivňovat  výši poplatků.  Dále by se 
měli  také zamyslet  nad svým odpadovým hospodářstvím 
všechny  podnikatelské  subjekty  v katastru  naší  obce. 
Kromě poplatků ve svých domácnostech by měli zaplatit 
podnikatelský  poplatek  ve  výši  1 065,-  Kč/rok  přímo  u 

Informace obecního úřadu



svozové firmy nebo na obci,  která tento přepošle jako i 
ostatní poplatky od občanů Technickým službám Bystřice 
nad  Pernštejnem.  Apelujeme  také  na  všechny  neplatiče, 
kteří jsou ze zákona povinni platit vyměřený poplatek, aby 
nenutili  obec  použít  přísnějších  metod  k vymáhání 
poplatkové povinnosti, protože obec musí zaplatit poplatek 
za všechny trvale hlášené občany.

Likvidaci  odpadu  již  několik  roků  u  nás  i  v okolních 
obcích  zajišťují  Technické  služby  Bystřice  nad 
Pernštejnem,  jejich  služby až  na drobné nedostatky jsou 
standardní.  Navýšení poplatků jsme projednávali v rámci 
celého  mikroregionu  a  nebylo  důvodem změny svozové 
firmy,  neboť  místně  dostupná  jiná  svozová  firma 
zvyšovala poplatky také.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Miluše Kysilková 55 let
Božena Renzová 55 let
Jarmila Kladivová 75 let

Josef Flídr 81 let
Josef Fulík 81 let
Žofie Renzová 87 let

Zastupitelstvo obce Desná děkuje všem občanům za spolupráci a 
přeje příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku mnoho 
zdraví, radosti a spokojenosti do všech srdcí a domovů. 

Obecní zastupitelstva v minulosti
Koncem  října  2006 

se  konaly  volby  do 
obecních 
zastupitelstev,  v naší 
obci  s celkem 
vysokým  procentem 
zúčastněných  voličů. 
To  nasvědčuje  o 
velkém  zájmu  o  dění 
v obci.  Napadá 
myšlenka,  jak  tomu 
bylo  s volbami 

v minulosti. 
Až do vydání prozatímního zákona roku 1849 spravoval 

obec rychtář s konšely, jež všechny jmenoval zámecký neb 
městský vrchnostenský úřad v Litomyšli. Všeobecně si lidi 
myslí, že  rychtář byl většinou největší sedlák v obci, což 
jest  určitě  omyl,  neboť  vrchnost  měla  právo  rychtářem 
ustanoviti  i  chalupníka  a  práva  tohoto  dosti  často 
využívala.  Z důvodů  různých.  Někdy  i  proto, 
předpokládali že chalupník bude poslušnější, neboť sedláci 
často  v pohnutých  dobách  projevovali  nespokojenost 
s robotami  a  povinnými  dávkami,  jež  museli  odvádět 
vrchnosti. V některých vesnicích byl tzv. dědičný rychtář - 
svobodník. U těchto se rychtářské právo dědilo, ale i tento 
mohl být sesazen neb nahrazen, pokud nemohl vykonávat 
plně svěřené povinnosti. Obec bez rychtáře nemohla být a 
proto vrchnost musela jmenovat na určitý čas jiného.

Rychtář ručil za pořádek v obci, vybíral daně, navrhoval 
mladíky k vojně, neb nebyla všeobecná branná povinnost. 
Musel  rozsuzovat  i  menší  přestupky  a  neshody  mezi 
sousedy. Za tyto přestupky mohl ukládat pokuty. Za řádné 
plnění povinností byl osvobozen od roboty.

Obec  Desná  patřila  pod  vrchnostenský  úřad  města 
Litomyšle,  který  rychtáře  jmenoval.  Byla  zde  jedna 
zvláštnost, a to, že po určitou dobu zde hospodařil na čp. 2 

svobodnický rychtář hornoújezdský. Tak to bylo i v době 
selského povstání  roku 1680,  kdy zde  hospodařil  Lukáš 
Veselík, jeden z vůdců povstání na Litomyšlsku. Některé 
okolní obce: Osík, Dolní Újezd, Horní Újezd, Poříčí a další 
patřily pod správu vrchnosti zámecké. Dle statistiky z roku 
1782 patřila Desná se šedesáti čísly k panství městskému 
a dvěma  čísly  k zámeckému  panství.  Byla  to  čísla:  2 
(rychta) a 62 (Stříteský mlýn).

 V roce 1848 císař patentem navždy zrušil nenáviděnou 
poddanost  a  robotní  povinnost.  Obce  po  staletích 
poddanství  se  staly  samosprávnými  celky  s voleným 
obecním zastupitelstvem. Až do roku 1881 byla Desná a 
Mladočov jako jedna obec. 

Prvním starostou naší obce byl zvolen Josef Dvořák č.2, 
který se na Desnou přiženil roku 1840 z Osíka. Starostou 
byl 17 let.

Po skončení II.  světové války v roce 1945 byli voleni 
poslanci místních národních výborů, kteří ze svého středu 
volili předsedu. Takto to bylo až do roku 1989, kdy došlo 
k politickým změnám. Opět se volí obecní zastupitelstvo, 
které si zvolí ze svého středu starostu obce.

V roce 1957 došlo k rozšíření katastru obce připojením 
Hraniček od Horního Újezda. Jde o místní část odedávna 
těsně sousedící s Desnou.

V roce 1960 došlo k územní reorganizaci okresů. Zrušen 
okres Litomyšl a podstatná část území připadla pod okres 
Svitavy.

V roce  1976  byla  obec  Desná  připojena  k Dolnímu 
Újezdu a ztratila  tím charakter samostatné obce. Rovněž 
obec  Horní  Újezd  a  Poříčí.  V těchto  letech  byl  volen 
v Desné  pouze  občanský  výbor.  Jako  zástupci  Desné 
v plénu  MNV  Dolní  Újezd  byli  voleni  4  poslanci. 
Samostatnost tyto obce získaly až po politických změnách 
v listopadu  1989.  První  obecní  zastupitelstvo  po 
znovuzískání  samostatnosti  bylo  voleno při  komunálních 
volbách v listopadu 1990.

Blahopřejeme



Oldřich Kladivo
Z mateřské školy
Konec kalendářního roku je ve znamení tradic a lidových zvyků. Některé přežívají, jiné jsou zapomenuty. Období Mikuláše 

a čertů symbolicky nahrazuje dobro a zlo – kdo byl hodný, tomu nadělí Mikuláš, kdo zlobil, na toho přijde čert s metličkou. 
Abychom předešli zbytečné nejistotě, pojali jsme toto období ve školce vesele a využili jsme ho k rozvíjení citů a tvořivosti.

…JAK JSME SI HRÁLI NA ČERTÍKY…
V předmikulášském  období  jsme  si  tak  povídali,  zpívali, 

tancovali, malovali a tvořili na téma „ Mikuláš a čerti“. Děti si 
vyrobily „čertí  růžky“, dále  jsme se vybavili  „čertími ocásky“ 
a se začarováním „Čáry, máry, med, ať jsme v pekle hned …“ už 
jsme si mohli hrát na pohádkové peklo. A protože k peklu patří 
oheň, nechybělo ani pekelné ohniště (z kostek), kde čertíci pilně 
přikládali (papírová polena) a také čertí oběd. Uvařené pekelné 
brambory všem čertíkům moc chutnaly, zvlášť když si je sami 
oloupali. Povídali jsme si co a jak hoří, pozorovali jsme plamen 
svíčky a děti  se  tak hravou formou seznamovali  s vlastnostmi 
ohně, jeho využitím, ale i s možným nebezpečím. 

…A JAK PŘIŠEL MIKULÁŠ…
Rodiče, sourozence a další hosty pak děti pozvaly do 

školky  na  „Mikulášské  hrátky“,  kde  maminky 
a tatínkové našli místo dětí malé čertíky, kteří přednesli 
básničky,  zatancovali  čertí  tanečky a pohostili  všechny 
přítomné  perníkovými  Mikuláši  a  čerty.  Příchod 
„opravdového“  Mikuláše  malé  skotačivé  čertíky  na 
chvíli zklidnil a za nadílku mu zazpívali písničky. 

A pak už se ve školce pilně sestavovalo a lepilo - se 
svými nejmilejšími si děti  vyrobily papírové Mikuláše, 
andělíčky a čertíky, které si samozřejmě odnesly domů.

Nastává  čas,  kdy  si  připomínáme  vánoční  zvyky 
a tradice  v našich  domovech.  Přejeme  Vám  pohodové 
prožití  nastávajících  svátků  a  hodně  zdraví 
a spokojenosti do nového roku                             

                                                            Eva Kabrhelová

Činnost Mysliveckého sdružení Dolní Újezd v roce 2006.
V letošním  roce  jsme  se 
v zimních  i  jarních 
měsících  zaměřili  hlavně 
na  pravidelné  přikrmování 
zvěře.  Přes  veškerou 
vynaloženou  péči  nám 
stejně zvěř hynula. U srnčí 
zvěře  to  bylo  zapříčiněno 
poměrně velkým pohybem 
lyžařů – běžkařů v honitbě. 
Mnohdy  v doprovodu 
svých  psů,  kteří  volně 
pobíhali.  Zvěř  byla  stále 
rušena  a  vzhledem 

k vysoké sněhové vrstvě se vysílila. Zvěř mladá a slabší na 
následky zápalu plic hynula.

Dalším problémem byla senoseč. Přestože jsme porosty 
před  sečením  procházeli  se  psy,  tak  srny  svá  čerstvě 
narozená  mláďata  nestačily odvést  do  bezpečí  a  srnčata 
přišla  nazmar.  Takto  jsme  přišli  o  více  než  dvě  desítky 
kusů této zvěře.

Na jaře jsme od pěti  zakomorovaných kmenů bažantů 
začali se sběrem vajec. S následným líhnutím a odchovem 
se nám podařilo získat kolem dvěstěpadesáti kuřat. Díky 
místnímu zemědělskému družstvu jsme získali drůbežárnu 
na  Desné,  která  byla  již  několik  let  nepoužívaná.  Po 

mnoha  odpracovaných  brigádnických  hodinách  se  nám 
podařilo opravit střechu a uvnitř  vybudovat tři  boxy pro 
odchov  bažantů.  Před  drůbežárnou  jsme  se  souhlasem 
majitele  pozemku  postavili  voliéru,  kam  mají  kuřata 
z drůbežárny  volný  přístup.  Stavba  voliéry  byla  velice 
nákladná  záležitost.  Chceme  touto  cestou  poděkovat 
Obecnímu  úřadu  v Dolním  Újezdě  i  Desné  za  finanční 
výpomoc.

Díky zemědělskému družstvu a oběma obecním úřadům 
a za  přispění  všech  našich  členů  MS  svou  prací,  jsme 
dotáhli tuto akci až do finále.

Na  dvou  honech  se  nám podařilo  ulovit  více  než  sto 
kusů bažantích kohoutů. Ze zbylých budou pro příští rok 
vybráni ti nejlepší jedinci pro zakomorovaný chov. Ostatní 
budou vypuštěni do volné přírody.

Při  druhém  honu  jsme  měli  slavnostní  poslední  leč 
s bohatou  tombolou  i  pro  ostatní  návštěvníky  místní 
restaurace,  kde  byly zároveň  zvěřinové  hody.  Při  zvuku 
lesních rohů byli slavnostně pasováni a přijati za myslivce 
naši  dva  noví  členové:  p.  Josef  Fengl  a  p.  Miroslav 
Motyčka. Členská základna se rozrostla na 22 členů.

Výbor  mysliveckého  sdružení  děkuje  všem  občanům, 
kteří  mají  také  rádi  naší  přírodu  a  chovají  se  k ní 
ohleduplně.



Do  nového  roku  přejeme  všem  hlavně  zdraví  a 
spokojenost  a  mnoho  krásných  zážitků  při  procházkách 
přírodou.

Výbor MS Dolní Újezd.

Alois Kašpar

Když  se  poohlédneme minulostí,  projde  před  našimi 
zraky mnohý člověk, kterému jsme sami zavázáni, protože 
nám  do  našeho  života  něco  přinesl.  S vděčností 
vzpomínáme  především  na  učitele,  kteří  nás  formovali, 
často  i přes  náš  vlastní  odpor.  Dnes  se  chci  podělit  o 
vzpomínku na učitele Aloise Kašpara, kterého si ještě dnes 
dobře pamatuje střední a starší generace. Byl tento člověk 
něčím výjimečný? Možná  ne,  proč  nám tedy tak  zůstal 
v paměti? V něčem skutečně výjimečný byl. Od ostatních 
učitelů se ve svém zralém věku lišil  úplně ve všem. Byl 
jiný ve své přirozenosti. Na Desnou přišel po neočekávané 
smrti svého předchůdce řídícího učitele Karla Paukerta na 
začátku  školního  roku  1935.  Životopis  opíši  ze  školní 
kroniky, tak jak jej sám napsal:

„Alois  Kašpar,  řídící  učitel,  se  narodil  22.  listopadu 
1906 v Kozodrech, politický okres Rychnov nad Kněžnou. 
Obecnou školu navštěvoval ve Lhotě Kostelecké. Střední 
školu absolvoval v Kostelci  n. Orlicí,  kde se ve školním 
roce  1927/28  podrobil  zkoušce  dospělosti.  Po  celoroční 
hospitaci na obecné škole ve Lhotě Kostelecké se podrobil 
doplňovací zkoušce učitelské dospělosti v Hradci Králové 
jako externista. Jeho prvním působištěm byla obecná škola 
Brustuře na  Podkarpatské Rusi.  Dalším působištěm byla 
obecná škola ve Veliké Kopani na Podkarpatské Rusi. Rok 
po  ustanovení  na  této  škole  se  stal  jejím  správcem. 
V listopadu  1932  se  podrobil  zkoušce  učitelské 
způsobilosti  pro  školy  obecné  při  zkušební  komisi 
v Užhorodě  na  Podkarpatské  Rusi.  Jako  správce  školy 
působil ve Veliké Kopani až do konce června 1934. Dne 1. 
července  1934  byl  jmenován  definitivním  učitelem  na 
zdejším  okrese  a sice  ve  škole  v Horním  Újezdě,  kde 
působil  jeden školní  rok. Od 1. září 1935 byl ustanoven 
zatímním řídícím  učitelem zdejší  školy.  Už  1.  července 
1936 byl jmenován definitivním řídícím učitelem na této 
škole a působí zde dodnes.“

Bude dobré připomenout, že Podkarpatská Rus byla po 
roce 1918 až do roku 1945 součástí Československa a pro 
její chudobu a společenskou zanedbanost tam byli vysíláni 
učitelé  a  jiní  státní  úředníci,  aby  tam  pomáhali 
s pozvedáním kultury.  Jenže  se  stávalo,  že  naši  policajti 
a úředníci  se k domorodcům stavěli  nadřazeně a tak tam 
vznikaly  i  dost  vážné  rozepře.  Jejich  výsledkem  byl 
nucený návrat těchto lidí domů do Čech. Učitel Kašpar se 

však prý jen nerad odtud loučil. Byl tam oblíbený a v té 
době již byli odveleni zpět všichni.

Velkou  láskou  učitele  Kašpara,  pokud  nepočítáme 
učitelské  povolání,  bylo  divadlo  a  hudba.  Jakmile  se 
přistěhoval  na  Desnou,  hned se zapojil  do ochotnického 
spolku.  Kroužek  měl  svoje  zázemí  na  sále  v hospodě  u 
Lipavských. Pro věrné dokreslení zase opíšu kousek z jeho 
zápisu z roku 1936:

„Členové  zdejšího  divadelního  spolku  sehráli  tři 
divadelní představení v uplynulém roce 1935. 31. března 
„Hanče“,  3.  listopadu „Tajemství  klášterní  samoty“ a na 
Sylvestra  operetu  „Lucifer“.  Všechny tyto  divadelní  hry 
byly  pěkně  sehrány,  takže  si  obecenstvo  odneslo  domů 
pěkný dojem. Je vskutku krásné, že téměř všichni členové 
zdejšího  div.  spolku  jsou  tolik  obětaví  pro  tuto 
lidovýchovnou práci. Spolek vykonal za tento rok 6 schůzí 
výborových a jednu valnou hromadu. Spolek čítá 36 členů 
činných a 1 přispívající. Dne 19. ledna konána XV. řádná 
valná hromada zdej. ochotnického spolku za předsednictví 
V. Šplíchala. Jednatel J. Chadima nabádá členstvo k další 
práci. Než bylo přikročeno k volbám, přistoupili ke spolku 
tito  noví  členové:  Alois  Kašpar,  Emilie  Pospíšilová, 
M. Nádvorníková,  Zdena  Lipavská.  Provedeny  volby 
předsedy a místopředsedy. Předsedou opět zvolen Václav 
Šplíchal  a místopředsedou Jan Kladivo. Do pětičlenného 
výboru  zvoleni:  J.  Chadima,  Václav  Kopecký,  Václav 
Dvořák,  Vojta  Kalibán,  Alois  Kašpar.  Za  náhradníky 
zvoleni: Ptáček Vlad., Vejrych M., Dvořák Jaroslav. 

Ve výborové schůzi,  která se konala týž den, zvoleni 
nově: Vladimír Ptáček jednatelem, Alois Kašpar režisérem, 
Václav Dvořák pokladníkem. Letošní rok je pro N.M.D.O. 
(? nevím, co to je za zkratku) jubilejním, protože před 50 ti 
lety byla založena. Naši ochotníci mohou býti vzorem píle 
a krásné práce, neb skutečně s chutí se věnují divadlu.“

Učitel  Kašpar  opravdu  zapadl  do  desenského  dění  a 
divadelničení.  Jako  režisér  stále  promýšlel  a  nacvičoval 
nové hry.  Vyprávěl mi pan Václav Severa, že Kašpar se 
vždy zcela  ponořil  do své  práce na  scéně a jak  hercům 
říkal,  co mají  dělat,  když při  zkoušce hráli,  on též  jako 
hrál, mával rukama a mluvil s nimi, takže bylo skoro lepší 
a  humornější  pozorovat  jeho  než  herce.  Jednou  se  tak 
zabral do této své stínové role, že nesledoval okolí a spadl 
z jeviště  mezi  židle  ve  hledišti.  Herci  okamžitě  zmizeli 
s velice širokými koutky úst za kulisami a ten den se již 
nic  nenacvičilo.  Život  v poklidu  nějakou  dobu  utíkal  a 
učitel  se  ve  svých  třiceti  dvou  letech  oženil  se 
sedmnáctiletou Zdeňkou Lipavskou ze  zmíněné hospody 
čp.  77  v  Desné  20.  srpna  1938.  Paní  Kašparovou jsme 
později znali jako učitelku hudby v LŠU v Litomyšli a též 
jako sbormistrovou pěveckého kroužku ve škole v Dolním 
Újezdě.

Přišla těžká doba války a učitel byl na čas povolán na 
zákopové práce někam k Olomouci na Moravu. Po té se 
opět vrátil ke své práci ve škole. Po válce zde ještě tři roky 
učil a potom se s naší školou navždy rozloučil. To si ale 
zase opíšeme autenticky:

„Řídící  učitel  Alois  Kašpar  dokončil  s úspěchem 
odbornou zkoušku z I. odboru pro měšťanské školy a sice 
v dubnu 1948. Od 1. září 1948 byl ustanoven odborným 
učitelem na měšťanské škole  v Dolním Újezdě.  Odchází 



z Desné  po  třináctiletém  působení  na  zdejší  škole.  Na 
Desnou bude mít  pěkné vzpomínky.  Žil  tu s občanstvem 
v dobré  shodě a přátelství.  Místní  školní  rada vycházela 
jeho přáním vždy ochotně vstříc. Za jeho působení byly ve 
škole  provedeny  četné  opravy.  Ve  třídách  byl  částečně 
vyměněn  starý  nevyhovující  nábytek.  Pro  školu  získán 
obnos  20 000  Kč  ze  slavnosti,  pořádané  správou  školy 
a místní  radou  osvětovou.  Tento  obnos  jest  uložen  na 
vázaném vkladě v městské spořitelně v Litomyšli. 

Řídící učitel přeje učitelstvu zdejší školy mnoho zdaru 
při další práci pro děti a blaho zdejší obce.“

Takto se rozloučil s Desnou a my jej pamatujeme právě 
z jeho  působení  v Dolním  Újezdě.  Po  několika  letech 
učitelské  práce  už  nezvládal  svoji  slabší  autoritou 
provokativní  dětskou  mentalitu.  Je  to  období,  které  by 
vydalo  na  knihy,  ale  nebudu  nic  pitvat.  Tento  upřímný 
člověk  by  si  to  nezasloužil.  Ke  konci  učil  převážně 

hudební a pracovní výchovu, ale v některých třídách učil 
nadále i jiné předměty. Sám se musím přiznat, měl jsem jej 
osobně rád a byl naším třídním učitelem celé čtyři roky po 
té,  co  nás  převzal  na  začátku  šesté  třídy  po  zemřelé 
učitelce Valné. 

Jednou se prý šel dát oholit k holiči Simonovi a jak se 
pánové sešli, kdosi se ho ptal, jaké povolání by si zvolil, 
kdyby začínal  znova.  On bez váhání odpověděl,  že zase 
učitelství, protože to je nejkrásnější povolání, jaké si umí 
představit.

Doučil,  přišla  důchodová  léta  a  pak  se  s manželkou 
odstěhovali z Újezda do zakoupeného domku v Litomyšli, 
kde  ještě  krátký  čas  žil.  Zemřel  ještě  mladý  v pouhých 
62 letech 9. března 1969.

Děkujeme Vám pane učiteli za vaší lásku.
                                            Stanislav Tomšíček

Hudební kořeny se nepřetrhaly
Jistě někteří z Vás pamatují na p. Josefa Lipavského nar. r. 1892, který byl kapelníkem vyhlášené Lipavanky a ředitelem 

kůru v mladočovském kostele. Jeho syn p. Josef Lipavský byl také dlouholetým varhaníkem, jeho bratr Vojtěch Lipavský byl 
členem Vysočinky a sestra Zdena provdaná za místního řídícího učitele Aloise Kašpara (viz.  foto předešlého článku) byla 
učitelkou hudby. Zkrátka muzikantská generace. Dalšími velice nadějnými pokračovateli jsou v rodině Luboše Lipavského 
jeho synové Luboš (16let), Petr (15 let) a Tomáš (13 let). Všichni tři hrají na dechové nástroje, což dnes nebývá u dětí tak 
obvyklé.

Základní uměleckou školu v Dolním Újezdě  několikrát reprezentovali na různých hudebních soutěžích a vždy s dobrými 
výsledky. Letos byli Petr a Tomáš Lipavští vyhlášeni nejlepšími žáky roku ZUŠ. Petr se umístil na druhém místě v okresním 
kole v  hraní  na dechové nástroje  a  Tomáš dokonce v krajském kole  obsadil  taktéž krásnou druhou příčku.  K dosaženým 
výsledkům blahopřejeme.                                                                                                                                              Anna  
Šimková

Tříkrálová sbírka
Blíží  se  závěr  letošního  roku, 

proto bychom vás rádi informovali 
o  tom,  jak  jsme  využili  finanční 
prostředky  z  výtěžku  Tříkrálové 
sbírky  roku  2006.  Z celkově 
vybrané  částky 159 246,-  Kč  měla 
naše  Farní  charita  k dispozici 
107 569,-  Kč.  Díky  vaší  štědrosti 
jme  mohli  opět  nakoupit  nové 
zdravotní  pomůcky,  a to  v hodnotě 
85 089,-  Kč.  Zakoupili  jsme 
3 hrazdy  k polohování  pacienta, 

2 nafukovací  matrace  s kompresorem,  sprchovou  židli, 
1 mechanický  vozík  a  2  elektrické  polohovací  postele 
s příslušenstvím.  Dále  byl  nakoupen  zdravotní  materiál 
v hodnotě 4 865,-Kč a částkou 17 615,-Kč byly hrazeny 
některé  provozní  náklady  spojené  s provozem 
pečovatelské a ošetřovatelské služby.

Zakoupené  zdravotní  pomůcky  pomáhají  seniorům, 
zdravotně postiženým a jejich rodinám v  Dolním Újezdě 
a okolních  obcích  k  větší  soběstačnosti  a  rodinným 
příslušníkům  usnadňují  péči  o  nemocného.  Pomůcky  je 
možné si zapůjčit v kanceláři Farní charity Dolní Újezd.

Informujeme vás také o termínu příští Tříkrálové sbírky, 
která se uskuteční v sobotu 6. 1. 2007. Prosíme opět děti, 
mládež a vedoucí skupinek o pomoc při jejím organizování. 
Prosíme také rodiče, aby své děti povzbudili a vyslali je do 
sbírkových  skupinek.  Rok  od  roku  totiž  ochotných  dětí 
ubývá,  ovšem  bez  jejich  účasti  by  bylo  obtížné  tuto 
potřebnou sbírku uskutečnit.

Děkujeme těm,  kteří  nám poskytují  jakoukoli  podporu 
a přejeme vám všem klidné a spokojené prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví a Božího požehnání.

                           
                               pracovníci Farní charity Dolní Újezd

Několik vánočních českých nej…  .
- nejdelší papírový řetěz v Čechách vytvořili v r. 2005 v Karviné. Měřil 16 kilometrů a 905 metrů
- nejmenší betlém vytvořila paní Jarmila Brhlíková. Je vymodelovaný z perníkového těsta a vešel
  se do pistáciové skořápky
- největší betlém naopak postavil řezbář pan Jiří Halouzka. Skládá se z 50ti figur v životní velikosti.  
  Měřítkem je postava sv. Josefa, který stojí v jesličkách a má 2 metry na výšku. Na každou figuru



  padl jeden celý strom. Na jednu z figur dokonce stromy dva, a to na slona, který měl 1,5 t.
- nejmenší ozdobně zabalený dárek vytvořila Radka Křivánková. Jednalo se o miniaturní 
  australský opál o rozměrech 1 x 1 mm. Ona na něj dokázala vyrobit krabičku o rozměrech
  4 x 3 x 1 mm a dokonce jej zabalila do hedvábného papíru a ozdobných stužek.
- největší česká vánoční svíčka měří 301 cm a má průměr 15 cm. Můžete ji vidět v Muzeu
  rekordů a kuriozit.

Podzimní kolo požární hry Plamen  
Letošní krásný podzim jsme s radostí přivítali  i  k nacvičování na soutěž, která se konala opět na Smolinské přehradě u 

Jevíčka.  Starší,  mladší  družstvo  a  dorost  se  třetí  říjnovou  sobotu  vydali  hájit  desenské  barvy.  Ani  tuto  sobotu  počasí 
nezklamalo, ale zklamaly naše výsledky ve všech kategoriích. Dorostenecké družstvo kluků z pěti zúčastněných bylo páté.

Mladší družstvo získalo 11. místo, starší žáci obsadili v konkurenci 35 družstev pěkné deváté místo. A tak v jarním kole hry 
Plamen budeme mít hodně co dohánět, abychom se udrželi alespoň v první desítce.

Letošní koupání se pravděpodobně uskuteční v lednu. Rádi bychom navštívili nově otevřený krytý bazén v Ustí nad Orlicí. 
Zveme  všechny  malé  i  velké,  hasiče  i  nehasiče  k účasti,  abychom  naplnili  autobus.  Zda-li  se  nám  tento  záměr  podaří 
uskutečnit, oznámíme  místním rozhlasem.

Výroční valná hromada hasičů 
V hojném počtu se v pátek 8. prosince sešli členové našeho sboru v hostinci Pod hájem, aby pro letošní rok zhodnotili svou 

činnost.  Schůze byla zahájena projevem starosty,  kde zaznělo,  že mezi   hlavní aktivity patří uspořádání plesu a dětského 
karnevalu,  jarní sběr kamení,  sběr železného šrotu a za spolupráce s obecním úřadem „Pohár starostky obce“ v požárním 
útoku. To vše přispívá nemalou měrou k získávání finančních prostředků pro další činnost hasičů. Již tradičně byla oceněna 
činnost hasičů na sportovním poli, kde dlouhodobě dosahujeme pěkných výsledků a to díky starostlivosti Dušana Flídra a 
dalších obětavců.

Mikuláš podle skutečnosti
Příchod Mikuláše s dárky je tradice lidová a jako vždycky při takové příležitosti není tak důležité, co přinesl Mikuláš, jako 

že  si  jedni  na  druhé,  jakož  i  na  něho,  vzpomněli.  Mikuláše  často  doprovázel  anděl  jako 
zosobněné  dobro  a  úplně  pokaždé  čert  rámusící  řetězem,  představující  spoutané  zlo.  Proč 
Mikuláš  přichází  právě 5.  prosince?  Je to  předvečer  jeho  svátku  a  lidé  si  připomínají  jeho 
dobrotu. Žil ve třetím století a dodnes se ví, že zachránil tři dívky před nuceným odchodem do 
nevěstince, protože jejich tatíček zchudl a nedal jim věno. Mikuláš každé z dívek dal váček zlata 
na  výbavu.  Námořníci  pak  vědí,  ze  zachránil  tři  muže  před  popravou.  Když  totiž  jeho 
domovskou obec Myru postihl velký hlad, poprosil biskup Mikuláš lodníky, aby obyvatelům 
dali sto měřic pšenice z nákladu určeného císaři. Lodníci prý jeho prosbu splnili,  ale báli se 
hněvu  císaře.  Při  vykládce  u  panovnického  dvora  však  nechyběl  ani  jeden  pytel.  (Obrazy 
ilustrující  tuto  legendu  říkají,  že  počet  pytlů  na  lodi  doplnili  andělé.)  Další  námořní  loď 
zachránil Mikuláš před bouří. Jistě je takových legend známo více, protože se sv. Mikuláš stal 
patronem dětí, převozníků, námořníků a prý se k němu obracejí i zloději. Podle jedné legendy 
vrátil totiž život dokonce i zloději na přímluvu okradeného. Pravdou je, že pro svou moudrost 
byl vysvěcen za biskupa už zamlada. Světce Mikuláše uctívají církve východní i západní. Jeho 
jméno pochází z řeckého Nicolaos.

Advent ve Sněmovně
V poslanecké sněmovně se 7.  12.  uskutečnila adventní 

snídaně, kterou pořádal klub KDU-ČSL. Pro poslance je to 
příležitost,  jak  se  setkat  a  zapomenout  na  vzájemnou 
názorovou  různost.  Účastníci  vyslechli  netradiční 
promluvu  P. Zbigniewa  Czendlika,  který  zakončil  svá 
slova přáním určeným postavám u jesliček: „Všem oslům 
přeji, aby nebyli paličatí, všem volům, aby neřvali na lidi 

kolem sebe,  všem ovečkám,  aby nešly  slepě  za  prvním 
pastýřem, pastýřům, aby si uvědomili, že ovce nejsou tak 
hloupé, a Ježíškovi, aby se při svém narození nedíval do 
chléva, ale do našich srdcí, i když i tam to vypadá někdy 
jako ve chlévě.“

Pranostiky

SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ PRO DĚTI V ČASE VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Prosíme děti, aby namalovaly Mikuláše a čerty, tak jak se s nimi některé určitě setkaly, podle obrázku a nebo podle své 
fantazie. Lze to doplnit i tím, jaké dárky přinesl. Malým dětem určitě rádi pomohou rodiče a fantazii se meze nekladou.
Podepsané obrázky včetně věku odevzdejte na obecním úřadě nebo v mateřské škole do  20. ledna 2007.  Soutěž bude 
vyhodnocena na dětském karnevale v neděli 28. ledna na Podháji.
Přejeme hezké bílé vánoční prázdniny a těšíme na spoustu obrázků.



Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Zelené vánoce – bílé velikonoce.

Vánoce v jeteli – letnice ve sněhu.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, 
není na vína hrubé naděje.

Narozeniny Deseňáčku
S Novým  rokem  budeme  vstupovat  ve 

vydávání  Deseňáčku  již  do  šestého  ročníku. 
Tudíž  „slavíme“ malé  kulaté  páté  narozeniny. 
Věříme, že tento malý přehled událostí v naší 
obci,  ať  už  ze  současného  dění,   historie, 
hasičského  sportu  čí  jiných  zajímavostí 
v okolí  Vás  alespoň  trochu  čtvrtletně  těší. 
A to  je  pak  ten  pravý narozeninový dárek 
pro nás členy redakční rady.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům 
redakční rady a panu Oldřichu Kladivovi za čas, 

který  věnují  přípravě  Deseňáčku  svými 
příspěvky.

I  nadále  rádi  uvítáme  Vaše  nápady, 
připomínky,  kritiky  a  otiskneme  vaši 

nabídku, pozvánku či reklamu. Děkujeme za 
přízeň a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 

Plesová sezona může začít

Pozvánka na cestu půlnoční
Pořad bohoslužeb:
Na Štědrý den: 
- v Mladočově mše svatá ráno v 8,00 hodin a 10,30 hodin a půlnoční mše ve 24,00 hodin. 
- v Budislavi mše svatá v 16,00 hodin v kostele Boží lásky
- v Dolním Újezdě mše svatá v 7,45 hodin a 10,15 hodin a půlnoční v 22,00 hodin

Čas
Chcete-li zjistit, co znamená jeden rok, zeptejte se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky.
Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, zeptejte se matky, které se narodilo dítě o jeden měsíc dříve.
Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, zeptejte se redaktora týdeníku.
Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, zeptejte se milenců, kteří na sebe čekají.
Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, zeptejte se někoho, komu ujel vlak, autobus nebo uletělo letadlo.
Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, zeptejte se někoho, kdo přežil autonehodu.
Chcete-li zjistit, co znamená jedna milisekunda, zeptejte se vítěze zlaté medaile na olympijských hrách.
Čas na nikoho nečeká ......
Prožívej plně každý okamžik svého života. A nejlépe ho oceníš s někým blízkým.
Ať je Váš čas naplněn po celý příští rok radostí, láskou, zdravím a spokojeností v osobním i pracovním životě 

přeje redakce Deseňáčku

Novoroční KONCERT
Účinkuje:
 Iveta Benešová - (Fryaufová) - va r hany ,  zpě v
Na programu: J .S .Bach ,  L .  Boël lmann,  A.  
Dvořák ,  s ta ř í  češ t í  mis t ř i :  B.  M.  
Černohorský ,  J .  F .  N .  Seger ,  J .  K .  Kuchař ,  
A .  Michna z  Otradovic ,  černošské  sp ir i tuá ly

Koncert se koná 1 . l e d n a  2 0 0 7  v 16:00 hod. v 
kostele sv.Martina v Dolním Újezdě.

Obecní ples
KD Horní Újezd
Hraje: ABC Boskovice

Pátek 19. 1. 2007
Předtančení: 

Monsignore Pardubice 

SDH  Desná Vás zve
v sobotu 27. ledna 2007

Hasičský ples
v hostinci Pod hájem

hraje: Vepřo-knedlo-zelo
začátek 20:00 hod

V neděli od 14:00 hod
Dětský karneval

těšíme se na Vaši účast

Farnost Dolní Újezd a
KDU-ČSL Dolní a Horní Újezd

pořádají
TŘÍKRÁLOVÝ   FARNÍ   PLES

v sobotu 6.ledna 2007
v sokolovně v Dolním Újezdě,

k tanci a poslechu hraje
hudební skupina COMBO 2

začátek ve 20.00 hod
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