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A budeme slavit skutečné Vánoce 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Po týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční 
čas. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu 
a míru. Píšeme si to ve vánočních přáních a pozdravech, 
které si v tak ohromném množství vyměňujeme. 
A myslíme to jistě upřímně. Ale o kterých Vánocích 
během dvou tisíciletí, kdy se slaví Kristovo narození, byl 
všude na zemi klid a mír? Ani moc nejmocnějších vládců, 
ani přání bezmocných ho nedokázaly na světě nastolit. 
Máme se tedy poddat skepsi nebo se v několika svátečních 
dnech poddat iluzi snu a na chvíli zapomenout na všechno 
hrozné? Myslím, že nic z toho by nám nepomohlo. 
Podívejme se raději do vlastního nitra. To nemusí být únik 
ze světa, ale spíš cesta ke středu našeho života.  

Nitro člověka může také radostí zpívat – a není k tomu 
třeba bezpodmínečně ani bohatství, ani dokonce vnější 
svoboda. Anebo může být nešťastné či zlé a své neštěstí 
a zlobu přenášet na druhé. Přenášet někdy jen velmi 
pomalu a nepozorovaně, ale účinně.    

Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali 
druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale vánoce mohou 
být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen 
starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na 
to, co bylo a už není? To všechno tam také může být. Ale  

 

 
snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Že 

jsme schopni překonat těžké věci, které nás v životě 
potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně 
bychom tam měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás 
natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky 
nepojmenovatelné, ve které křesťan rozpoznává lásku 
Boží. Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit, ale ze 
kterého můžeme žít.  

A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom 
v mnohém nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Ne 
jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. 
Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé 
vědomí o množství zla ve světě, ke kterému bohužel sami 
ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, 
může se stát něco podivuhodného, co se podobá vyprávění 
o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a slyšeli 
slovo andělů: “Nebojte se!”, jak sděluje evangelium. 
Objevíme my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si 
to navzájem. Potom si můžeme začít zpívat. Z hloubky 
nitra a svobodně. Ale my sami zjistíme, že můžeme být ve 
svém nitru svobodni od zla, pomsty a strachu. 

Pak budeme slavit skutečné vánoce. 
                                                                   Anna Šimková  

   Betlém je nejkrásnější a nejmilejší ozdobou Vánoc 
- symbolizuje podstatnou událost Vánoc- narození Jezulátka, které přišlo na svět, mezi lid, s nejkrásnějším 

a nejdůležitějším posláním  –  s láskou. 
  
Chvíle předvánoční radosti, lásky a pokoje přijďte prožít 

již tradičně v předvečer Štědrého dne 

k našim jesličkám, kde ke kouzlu Vánoc přispějí děti, 
mladí s kytarou a dechový orchestr.  

  

Až místo naříkání dáme přednost chuti do života, 
až pochopíme, že hlavní není mít, ale že mnohem víc je dávat, 

až místo zahleděnosti do sebe zahledíme se na druhé, 
až zapomeneme na své „já chci“ a zeptáme se: „Co bys sis přál?“ 

Až místo ustarané tváře ukážeme tvář radostnou a darujeme úsměv, 
až místo mluvení o sobě  řekneme druhému: „Povídej“, 

až místo: „Nemám čas,“ – odpovíme: „Rád ti pomohu, mám na tebe čas.“ 
Až místo: „Beru“ – řekneme: „Vezmi si“, 
až místo v pěst - sepneme ruce k modlitbě . 

Teprve pak mohou začít v našich srdcích opravdové Vánoce. 
 

Budete mít možnost si do svého domova 
odnést Betlémské světlo. 

 



Informace obecního úřadu 
  
   Vánoce jsou zvláštním časem, kdy na zem sestupují hvězdy. 
   Jsou jimi obsypány stromky,  jsou v rozkrojených jablíčkách 
           a jiskří v dětských očích. 
   A možná právě tím, že si lidé připadají jako v nebi,   
           jsou k sobě o Vánocích milejší.   
 
Zastupitelstvo obce Desná na svém zasedání dne 11. 11. 2009 mimo jiné projednalo a schválilo: 
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy v Desné. 
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské škole v Desné 
- přidělení nájemních bytů jednotlivým zájemcům dle žádostí 
 
Hledáme pracovníka na dohodu o provedení práce na shrnování sněhu sněžnou frézou, nejlépe 
muže – zdatné důchodce nebo studenty. Bližší informace rádi podáme na OÚ. 
 
Odpady v roce 2010 
Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2010 se nemění. Součástí tohoto čísla zpravodaje 
je  Přiznání k místnímu poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunál. odpadů na rok 2010, které je nutné vyplnit a vrátit OÚ do 31. 1. 2010. Poplatek je splatný v  do 31. 3. 2010. 
Svoz komunálního odpadu na konci roku 2009 
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu z pátku 1. 1. 2010 se přesouvá na středu 30. 12. 2009.  
 
   Co nového přinesl obci rok 2009 

Čas neuvěřitelně prchá pravidelnými měsíčními kroky. 
Než jsme se nadáli, nastal čas adventní, který nás vybízí ke 
zklidnění, k zamyšlení a všeobecnému očekávání 
požehnaného času Vánoc a také k bilancování vykonané 
práce. 

Příroda sama donutí nás všechny ke zmírnění tempa, 
možná že si to ani v tom životním mumraji 
neuvědomujeme, ale když se vlády v přírodě ujme podzim, 
vše se začíná zpomalovat, zklidňovat a pomalu se ukládat 
k zimnímu spánku. 

Rok 2009 byl pro život naší obce až hektický. Na jaře, 
kdy se pokračovalo s přípravnými pracemi v podkroví MŠ, 
bylo období nezáživné, mnohými kritizované, ale kdo něco 
předělává, ví, že bourání a „vylepování“ není nikde vidět, 
nic nepřibývá. Konečně i toto mělo svůj konec a bylo 
vidět, že se dílo hýbe kupředu až do úplného konce. Po 
patnácti letech přešlapování se nám podařilo vybudovat 
bydlení v podkroví mateřské školy. Obec získala dotaci ve 
výši 3 500 000,- Kč na výstavbu, dále jsme použili i peníze 
utržené za Podháj a v neposlední řadě nám pomohly 
i finance nedočerpané z rozpočtů minulých let. Souběžně 
s výstavbou bytů zastupitelstvo obce rozhodlo o kompletní 
rekonstrukci vlastní mateřské školy, která v původním 
provedení sloužila více jak 35 let. Určitě to byl správný 
krok, ale to můžeme říci až nyní, kdy už vidíme výsledek 
našeho rozhodnutí, které v daný moment nebylo 
jednoduché. Za pochodu vznikl projekt. Oprava školky 
totiž musela být provedena během prázdninové výluky, 
30. června jsme stěhovali mateřskou školu a 27. srpna se 
dokončovaly poslední práce a započal úklid, při kterém 
kromě pracovnic OÚ, zaměstnanců stavební firmy, MŠ, 
pomohli i rodiče, např. se stěhováním. Kdo měl ruce a 
nohy pomáhal, aby školka otevřela svou náruč 1. září 
našim nejmenším. Ti první den nového školního roku žasli 
nad novou školičkou, vždyť jim před prázdninami paní 
učitelky něco slíbily. Světýlka údivu a radosti v očích 
všech dětiček byly tou nejkrásnější odměnou. Pak už 
zbývalo finišovat i s byty, protože pravidla pro poskytnutí 
dotace z MMR dle pravidel de minimis jsou přísná a 
stanovila nám termín předání stavby na 31. 10. 2009, 

včetně kolaudačního souhlasu. 27. října proběhlo 
kolaudační řízení na místě samém a byl vydán kolaudační 
souhlas. A protože jsme měli již přijaté žádosti 
potencionálních nájemníků, rozhodli jsme se uspořádat, 
spolu s vedením mateřské školy, den otevřených dveří 
v celém areálu mateřské školy, tzn. že občani měli 
možnost si prohlédnout rekonstruovanou školku a pět 
malometrážních bytů než si je převezmou nájemníci. 
V neděli 1. listopadu mířily ke školce neuvěřitelné davy 
zájemců z řad našich občanů i blízkého okolí. Paní 
ředitelka ve školce pro účely kroniky připravila prezenční 
listinu s dárečky od dětí, podle které jsme se dopočítali 
kolik návštěvníků se přišlo podívat na vykonanou práci. 
Zájem projevilo cca 120 lidí. Potěšilo nás, že zájem 
projevili i starší spoluobčané, že nelitovali vyšlapat schody 
do prvního patra. Bylo velice příjemné poslouchat jejich 
zážitky „když začínali“, bylo velice příjemné slyšet i slova 
uznání. Samozřejmě, že se přišli podívat i „věční 
kritikové“, ale ti se nám veřejně nevyjádřili. Možná po 
prohlídce změnili názor. Jsme si vědomi toho, že není 
člověk ten, kdo zavděčí se všem. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří se přišli podívat a takto hojná účast je pro nás 
největším uznáním a povzbuzením pro další práci. Je na 
místě poděkovat také všem, kteří nám jakkoliv při realizaci 
této akce pomohli, hlavně děkuji hasičským sporťákům 
a věřím, že v případě potřeby nám opět podají pomocnou 
ruku. Za uvedenou rekonstrukci MŠ včetně projektové 
dokumentace jsme zaplatili 2 100 000,- Kč, za vybudování 
5 podkrovních bytů 6 783 587,- Kč, za parkoviště, které 
muselo být vybudováno k bytům, pětimístné parkoviště 
pro potřeby mateřské školy jsme dali 680 000,- Kč. 
V příštím roce zbývá doladit celý areál, tzn. čeká nás 
vybudování oplocení, dokončení chodníků u mateřské 
školy a terénní úpravy včetně nové výsadby a chodník 
propojující MŠ s chodníkem u zbrojnice s úpravou tohoto 
veřejného prostranství. 

Přejeme si, abychom v příštím roce z rozpočtu obce 
ztratili co nejméně financí díky hospodářské krizi. Přejme 
si hodně práce ku zvelebení obce a na závěr všem krásné 
prožití  svátků vánočních.                           Hana Flídrová 

Zastupitelstvo obce Desné děkuje všem 
občanům za spolupráci a přeje v klidu 
a v pohodě prožité vánoční svátky a do 

nového roku mnoho zdraví,  
 pokoje do vašich srdcí  

a radosti do všech domovů. 
 



Úmrtí: 
Věra Žďárová 

 
 
 
Když loučení bolí 

znamená to, 
že chvíle, které 

jste prožili společně 
nebyly zbytečné….. 
 

    

Jubilea 
 
V tomto čtvrtletí oslavili: 
Miloš Kopecký  50 let 
Vladimír Lipavský 50 let 
Vlasta Hanyková  55 let 
Věra Sýkorová  60 let 
Stanislav Novák  70 let 
Růžena Kladivová 70 let 

Jaroslav Tefr  70 let 
Marie Neprašová  75 let 
Božena Kavková  75 let 
Marie Bartošová  80 let 
Jindřich Voříšek  81 let 
Josef Flídr  84 let 
Žofie Renzová  90 let 

 

       Všem srdečně blahopřejeme 
 
  
 
    Smutné výročí – 50 let od vystěhování rodiny Renzovy z Cikova. 

Paní Renzová nedávno oslavila devadesáté 
narozeniny. K této příležitosti ji přejeme ještě 
dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti. Ale za svůj 
život si, spolu s celou rodinou, také vytrpěla mnohá 
příkoří a já ji požádal, aby mi vyprávěla tehdejší 
smutný příběh. Děkují ji za upřímnost, není lehké 
takové zážitky svěřovat, ale je důležité vědět, že 
byly a že až tak někteří lidé dovedli ztrpčovat 
druhým život. Vyprávěla: 

Po tom, když jsme poprvé vyhořeli a znova 
hospodářství stavěli, každý den k nám chodili chlapi 
přesvědčovat, abychom podepsali vstup do družstva. 
Chodili sem přesvědčovat agitátoři i z Dolního 
Újezda a z Litomyšle. Jestli to nepodepíšeme, že nás 
vyženou někam ke hranicím, ani spát jsme nemohli, 
jak jsme byli rozrušení z toho vyhrožování. 
Rozhodovali jsme se, co máme dělat, máme čtyři 
děti, já jsem z toho ohně byla                       

                                                                                                                        nemocná, nervy jsem z toho měla úplně pryč.  
První oheň byl těsně před cikovskou poutí 13. srpna 1954 a podruhé taky tak nějak o žních. Poprvé ani nevím, od čeho to 

chytlo, dopoledne přiběhlo děvče, že se vzadu ve stodole kouří, manžel byl na poli pro krmení a copak už jsem s tím mohla 
dělat, stodola byla prkenná. A podruhé, už za JZD u nás krmily jiné ženské, v chlévě bylo světlo zaprášené i sláma byla kolem 
a od toho se chytlo. Když se to chytalo, tak jsem běžela do chléva a viděla jsem, jak to kolem světla hoří. Zavolali se hasiči, ale 
shořela i střecha nad stavením, protože obytné i chlév byly pod jedním zakrytím a bylo tam seno. 

Nějak brzy na jaře, snad v únoru, ani jsme ještě neměli dostavěné po ohni, manžel na žebříku bílil v obýváku, přišel sem 
…….. a říkal „Slez z toho žebříku a koukej, ať seš za čtrnáct dní pryč.“ Pak ale, že do července musíme být z baráku. Manžel 
říkal, že by se pokusil postavit si jinde. Když jsme ještě dříve, před lety, chodili po silnici z kostela, tak jsme si říkali, že tady 
na louce by bylo pěkné a slunečné místo pro domek. Teď se někdejší přání splnilo, i když ze zloby jiných. To byla louka 
obecní desenská, koupili jsme ji a v květnu začali stavět. Pomáhali nám příbuzní, Venda a Mokrejšovi, taky Chadima pomáhal 
přidávat a už v červenci jsme bydlili. Byl zatím jen zakrytý strop, práce bylo ještě hodně dělat. Za druhý oheň, protože to 
zavinili jiní, nám dali pojistku 40 000 Kčs a za to jsme postavili tady dole. Mach z Poříče s koňmi nám shůry navozil polínka, 
nábytek a co jsme tam měli a tak jsme se odstěhovali. Já přitom nastoupila do Chocně na nervový oddělení v nemocnici, tři 
měsíce až do dušiček jsem tam byla a manžel byl doma sám s dětmi, i s jídlem to bylo všelijaký a všechna práce se stavbou 
k tomu. Tady nám hodně pomohla Anežka Kladivova – Škeříkova. 

Nevím proč si na nás tak zasedli. Vždyť jsme nikomu nic neudělali. Asi potřebovali někoho zlomit ke vstupu do družstva, 
aby se i ostatní přidali a pak jsme měli postavený pěkný chlév pro dobytek. Že jsme kulaci, ale vždyť jsme měli jen kousek 
pole, jen devět hektarů, byly mnohem větší statky. Když jsme potom v roce 1956 vstoupili do družstva, tak zase měli na nás 
všichni ostatní zlost a když jsme jim třeba jen stoupli na pole, tak nás hnali a nadávali nám. Skutečně tak to bylo. Za pár 
měsíců tam vstoupili sami taky. U nás udělali kravín, svoji krávu jsme museli prodat, koupil ji Karlík z Desný.  

Chodila jsem do práce a přitom mě žádnou práci nezapsali a vůbec nic mi nezaplatili. Proto mě taky chyběla léta a do 
důchodu jsem mohla, i při čtyřech dětech, až v šedesáti letech a dali mě čtyři sta korun.  

U kravína se šlapala siláž, sešlo se víc ženských šlapat a jak se mluví, jen něco málo jsem si řekla a už na mě jedna křičela 
„Chceš bejt zavřená“. Takhle to chodilo. Až když Rosypal začal dělat úsekáře, tak až ten mi práci psal a zaplatil správně. 

Pak, když jsme se odstěhovali sem na Desnou, tak byl klid.  
                                                                                                                                            ze záznamu zapsal Stanislav Tomšíček 

    Narození: 
 David   Dvořák 



   Novinky z naší školičky 
 

Poslední novinka byla, že chystáme „Den otevřených dveří" pro 
širokou veřejnost. Tento den se uskutečnil 1. 11. 2009. Po celé 
odpoledne přicházeli lidé, kteří vzpomínali na dobu strávenou 
v mateřské škole, ale také ti, kteří pomáhali budovu stavět. Podle 
ohlasu všechny příjemně překvapila změna, kterou budova 
prodělala.  

A nás zase překvapila tak vysoká návštěvnost. Pokud by se nám 
podepsali všichni návštěvníci, jejich počet by dosáhl daleko přes 
sto. 

A jaké jsou další novinky? Navštívili jsme divadelní a filmová 
představení pro MŠ v Litomyšli, zavítal k nám Mikuláš s hodnými 
čerty, s andělem, ale hlavně s nadílkou. 

A na co se těšíme? Na vánoční posezení s rodiči, na návštěvu 
babiček a dědečků, na setkání u betléma, na dárky pod stromečkem 
a na šťastný  Nový rok!                Jarmila  Dudychová, ředitelka MŠ 
                                                                       
     Myslivost v historii a dnes 

Myslivecké sdružení Dolní Újezd bylo založeno v roce 1951 
sloučením honiteb Dolní Újezd, Horní Újezd a Desná. Byl 
vytvořen celek o výměře kolem 2 500 ha převážně polní honitby. 
Tato výměra je i dnes. Na základě vzájemné dohody  bylo 
přidruženo MS Vidlatá Seč. V roce 1993 členové z Horního 
Újezdu vystoupili ze sdružení a založili zpět svou vlastní honitbu 
MS Horní Újezd o výměře asi 600 ha. Dle dochovaných písemných 
dokumentů bylo dříve zazvěření honitby podstatně bohatší než 
nyní, zvláště u drobné zvěře. Dle dochované evidence bylo v roce 
1961 uloveno 213 koroptví. V roce 1958 je zaznamenán odchyt 
koroptví do sítí, kdy bylo chyceno 331 koroptví. U bažantů je již 
evidence přesnější. Za 50 let bylo uloveno celkem 5 373 ks 
bažantů. Z toho 339 odchytem za účelem prodeje živé zvěře. 
V současné době lze vidět  v našich přírodních podmínkách, mimo 

voliérového odchovu, divokého bažanta jen výjimečně. Zajíců bylo za 50 let uloveno 11 154, z toho 350 odchytem. Z počátku 
byly stavy velmi vysoké a roční odstřel kolem 600 ks. Nejbohatší byly hony na Desné a Rovince. Od roku  1961 dochází ke 
scelování pozemků a intenzivnímu hospodaření. Používá se v daleko větší míře chemická ochrana rostlin, hnojení umělými 
hnojivy a pole se scelují do větších honů o výměře až 100 ha, technika k obdělávání a sklizni o velkých pracovních záběrech 
a dosti vysoká pojezdová rychlost. To vše mohlo zavinit snižování stavů drobné zvěře. V posledních 10 letech se u nás odlov 
zajíců úplně zastavil, přesto jich nepřibývá. U srnčí zvěře se naopak stavy zvýšily. V některých lokalitách, dle oseté plodiny, se 
v zimě soustřeďují do velkých tlup. Za 50 let uloveno 1 191 ks srnčí zvěře. Černá zvěř zde dříve nebyla. První prase uloveno 
v roce 1977. Nejvíce pak v roce 1996 – 10 ks. Celkem za 50 let uloveno 76 ks. U této zvěře stavy stoupají. V kukuřici, zvláště 
ponechané na zrno, pak tato zvěř dělá dosti velké škody. Dále ze zvěře dravé se zde vyskytuje liška, jezevec, současně ve 
velkém kuna lesní i skalní, vrána šedá, dříve zde velmi vzácný krkavec, straka a sojka. V některých letech ve velkých počtech 
káně lesní. V letošním roce byly uspořádány 2 hony na bažanty. Lov však není zdaleka jedinou činností myslivců. 

MS má v současné době 22 členů. Z toho jich je více jak třetina starších 60 let. Dnes již tato činnost není pro mladé tak 
přitažlivá. Organizují se brigády, aby finanční výtěžek mohl být použit na nákup krmiv, potřebných pro přikrmování zvěře 
v zimním období i ke krmení bažantů ve voliérovém chovu.  

V letošním roce se u nás konala kynologická soutěž ohařů 
„O pohár hejtmana Pardubického kraje“. Soutěž se 
uskutečnila 16. května 2009. Zahájení i závěr soutěže na 
parketu hostince „Pod hájem.“ Zahájení se zúčastnil i sám 
hejtman Mgr. Radko Martínek. Dále starostové obcí, v jejichž 
katastru se soutěž konala, zástupci všech čtyř okresů 
Pardubického kraje, zástupce ZD Dolní Újezd i dosti velký 
počet přihlížejících příznivců myslivecké kynologie. 
Ředitelem soutěže byl Václav Severa, který má velkou 
zásluhu na zdárném průběhu soutěže. Pohár získalo OMS 
Pardubice. Vítězem se stal pes Mok Argaj Doksy (na 
snímku), jeho vůdce M. Václavek Morašice, okr. Pardubice.  

MS se snaží udržovat myslivecké tradice, některé znovu, 
obnovit. V dubnu jsme měli možnost navštívit výstavu v Lysé 
nad Labem, velice pěkná. V červnu letošního roku uspořádalo 
naše sousední MS Osík velmi pěknou mysliveckou výstavu. I tam bylo možno vidět preparovanou zvěř, která zde byla 
ulovena. Je to poučné i pro naší mládež, pro poznání a vytváření vztahu k naší přírodě. Pro starší tam byla celá řada dokumentů 
písemných i fotografických z historie myslivosti v Osíku. I tam můžeme čerpat inspiraci pro naší činnost. Je škoda, že nemáme 
tak pěkně vedenou kroniku i u nás.                                                                                                                     Oldřich Kladivo                                                                                                                                        



 
     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Závěrem letošního roku  bychom vás rádi informovali o tom, jak jsme využili finanční 
prostředky z výtěžku Tříkrálové sbírky roku 2009. Z celkově vybrané částky 182 078,- Kč měla 
naše Farní charita k dispozici 120 451,07 Kč. Díky vaší štědrosti jsme mohli opět nakoupit nové 
zdravotní pomůcky, a to v hodnotě 97 468,- Kč. Zakoupili jsme 1 hrazdu k polohování pacienta, 
4 antidekubitní matrace, 5 mechanických vozíků, 1 elektrickou polohovací postel, 2 chodítka 
a 2 klozetová křesla. Dále byl nakoupen zdravotní materiál v hodnotě 6 338,07,- Kč a částkou 
16 642,- Kč byly hrazeny některé provozní náklady spojené s provozem pečovatelské 
a ošetřovatelské služby (benzín, pojištění služeb i automobilů…). 

Darované a zakoupené zdravotní pomůcky pomáhají seniorům, zdravotně postiženým a jejich 
rodinám v naší 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 9. 1. 2010 
v Dolním Újezdě a nejbližším okolí. 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,  bez jejich účasti by bylo obtížné tuto potřebnou 
sbírku uskutečnit. 

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

         Pracovníci FCH Dolní Újezd 
 
   Hasičská valná hromada 

Letošní valná hromada byla zahájena tradičně zprávou starosty o celoroční činnosti hasičů, kterou doplnila zpráva 
o hospodaření sboru a činnosti mladých i dospělých hasičů. Zajímavosti z hasičké kroniky připravil p. Oldřich Kladivo. 
Důležitým bodem se staly volby starosty a členů výboru SDH. Po tajné volbě starosty, kde mezi kandidáty p. Ladislavem 
Dvořákem, p. Dušanem Flídrem a sl. Kamilou Šimkovou byl zvolen za starostu SDH Desná p. Dušan Flídr. Dále byl veřejnou 
volbou jednohlasně chválen i nový výbor, kde funkci velitele sboru bude zastávat p. Josef Rosypal. Vystoupením hosta 
p. Ivana Havla a starostky p. Hany Flídrové s poděkováním za práci odcházejícímu starostovi a výboru a přáním mnoha zdaru 
v práci novému výboru, v čele s novým starostou, byla valná hromada ukončena. 
 
    Z hasičské kroniky 
   11. prosince se v hostinci Pod hájem konala výroční 
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Desné. 
Potěšitelná je vysoká účast mladé generace, což svědčí 
o tom, že mají zájem o činnost sboru. Při tomto jednání 
byly, tak jako v minulých letech, připomenuty události 
v minulosti. Vždy 10 let zpět. 
Rok 1999  - tj. před 10 lety 
    Velmi dobrá spolupráce s mateřskou školou 
s organizováním soutěží v malování „Požární ochrana 
očima dětí“. I naše děti byly odměněny za umístění na 
2. a 3. místě pěknou knihou. 
Dne 15. července v časných ranních hodinách se rozezněla 
siréna a výjezdová jednotka v počtu 15 členů vyjela 
k požáru seníku ZD v Dolním Újezdě. Na požářišti byla 
mezi prvními, dokonce dříve než někteří profesionálové. 
Rok 1989 – před 20 lety 
    Mnoho bezplatných hodin odpracováno na přestavbě 
bytu u hostince Pod hájem. 
Rok 1979  - před  30 lety 
    Přestavba hasičské zbrojnice. Zazděna vrata k silnici, 
prokopána podlaha a snížena asi o 70 cm. Zhotoven 
nespalný hurdiskový strop a vnitřní omítky 
a elektroinstalace. Výjezd z garáže orientován mimo 
silnici. Veškeré práce prováděny svépomocí a zdarma. Již 
2. září bylo zde umístěno hasičské auto Praga RN a byl 
nastěhován inventář. 
    V neděli 7. října jsme byli voláni k požáru ve Vidlaté 
Seči, kde vyhořelo obytné stavení Josefa Sedliského. 
Rok 1969 – před 40 roky 
    V sobotu 4. ledna byl náš sbor volán k požáru u Josefa 
Stříteského na Kamenných Sedlištích. 
  11. července byl sbor volán opět k požáru na Kamenných 
Sedlištích, kde vyhořelo stavení Aloise Stříteského. 
 

Rok 1959  - před 50 roky. 
    V tomto roce nám bylo přiděleno auto „Krup“. Bylo 
potřeba udělat povinnou technickou prohlídku, kterou 
neprošlo a bylo následně vyřazeno. Najelo necelých 
100 km. 
     Zájmový kroužek Mladých požárníků se vyznamenal. 
Vyhrál nejen okresní soutěž požárních družstev žáků, ale 
získal i v krajské soutěži konané v Heřmanově Městci 
1. místo a jako odměnu pěkný stan. V soutěži žňových 
hlídek 3. místo a fotoaparát. 
     Bylo propagováno a to i v novinách maňáskové divadlo 
a hry s požární tématikou, jako vhodný způsob výchovy 
dětí ve škole. Bylo napsáno několik maňáskových her, 
jejichž autorem byl místní řídící učitel a předseda 
požárního sboru Václav Vostrčil. 
    V tomto roce byl dokončen v naší obci vodovod.  
Rok 1949 – před 60 lety. 
    Velitelem sboru se stal František Nádvorník čp. 11, 
velmi aktivní člen sboru. 
Rok 1939 – před 70 lety. 
    Stříkačka zakoupená v minulém roce 1938 byla 
prozatímně umístěna u br. Josefa Maixnera v kolně ve 
dvoře. Uvažováno o stavbě hasičské zbrojnice. Někteří 
bratři z horní Desné ji chtěli na horním konci obce naproti 
čp. 3. Bratři z dolní Desné zase proti tomu bojkotovali 
a chtěli mít zbrojnici uprostřed vsi. V této době byla 
opravována silnice a úprava zatáčky „U kříže“ a tak se 
čekalo, až silnice bude dostavěna. A tak se podařilo začít 
stavbu společně se spolkem Hospodářská beseda (polovina 
budovy sloužila jako skladiště hospodářských strojů). 
V této době někteří členové ze sboru vystoupili a sbor měl 
28 členů. 
     Tolik v krátkosti k historii hasičského sboru v Desné, 
který v roce 2007 oslavil 70 let od svého založení.  

   z  kroniky vypsal Kladivo Oldřich 
 



    Setkání příznivců pěší turistiky   
    V sobotu 12. 12. 2009 se uskutečnilo v hostinci 
„Pod hájem“ již tradiční předvánoční setkání 
příznivců pěší turistiky a historie naší vesnice a 
okolí. Potěšitelný je zájem o tuto činnost jak z řad 
občanů Desné, tak i okolních vesnic. Celková účast 
byla 37 příznivců tohoto sdružení. Účastníci mohli 
shlédnout opět spoustu zajímavých fotografií 
z pěších výprav, jichž se uskutečnilo již sedm a o 
kterých v našich novinách pravidelně informujeme. 
Některé historické fotodokumenty chalup a domků, 
které již neexistují nebo jsou přestavěny,  také 

mnoho fotografií již nežijících spoluobčanů z dob méně i více vzdálených, to vše pocházející z „fotografické dílny“ p. 
Oldřicha Kladivy, kterému za to patří velký dík. A tak si jen přejme, abychom mohli opět s  jarem vyrazit do přírody.                                   
                                                                                                                                                                                     A. Šimková 

   Vánoční přísloví 
O Štědrém dnu se má zaklepat na studnu, aby byla dobrá 
   voda. 
Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení 
   a z každého donese skrojek vánočky. 
Mince nebo rybí šupina vložená pod talíř přináší do domu 
    peníze. 
Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, 
    domu se celý rok vyhnou zloději. 

Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát    
    česnek, aby byli ostražití. 
Kdo se celý den až do východu první hvězdy postí, 
     zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko. 
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 
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. 

 
Činnost mladých hasičů 

 
Ani během letních měsíců družstva mladých hasičů 

nezahálela. V sobotu 20. 6. jsme se zúčastnili Poličského 
poháru. Zde se soutěžilo v požárním útoku a běhu na 
60 m s překážkami (jednotlivci). 

V požárním útoku se moc nedařilo, starší se umístili na 
8. místě a mladší až na místě 14. V jednotlivcích slavil 
velký úspěch Michal Háp, který v kategorii starší žáci 
zvítězil, na 7. místě skončil David Nádvorník. 

V mladších nejlépe dopadla Kája Renzová 
s 11. místem, pak Martin Kusý na místě 15. V polovině 
července jsme podnikli 3 denní výlet na Milovy, jelo 
10 dětí. Zpočátku to vypadalo, že celý pobyt proprší, ale 
nakonec nám počasí přálo. Výlet nebyl sice příliš dlouhý, 

přesto děti čekala spousta zážitků. Vyzkoušely si spaní pod stanem i stezku odvahy. Podnikli jsme procházku na Dráteníčky, 
projížďku na lodičkách, hráli jsme různé hry v lese a šipkovanou. Asi největším zážitkem bylo zdolání skály Čtyři palice pod 
vedením horolezců. Všechny děti projevily velkou statečnost a zručnost. Z mého pohledu byl výlet vydařený a plný zážitků. 

Na konci srpna nás čekal soutěžní víkend s družstvem mladších žáků. V sobotu se konala pohárovka v Kamenci. Přestože 
skoro celý den pršelo, účast i výkony byly dobré. V kameneckém areálu se soutěžilo v požarním útoku a štafetě 4 x 60 m. 
Štafetu zvládly děti bez jediného zaváhání a vybojovaly 2. místo. Po drobnějších chybičkách v útoku (5. místo) už však šance 
na medaili nebyla tak jistá. Až do posledního útoku nebylo nic 
rozhodnuto. Podmínkou trenéra pro účast na nedělním závodě 
v Dolní Dobrouči bylo celkové umístění do 3. místa. To se 
k velké radosti podařilo a domů si odvezly bronzové medaile. 

V Dolní Dobrouči si závodníci vyzkoušeli štafetu požárních 
dvojic a požární útok. Poslední prázdninový víkend byl završen 
krásným 3. místem a velkým pohárem. Před podzimním kolem 
hry Plamen musela spousta dětí postoupit do kategorie starších. 
V mladších máme nyní pouze 5 dětí, z toho 2 nováčky. Zato 
starší mohli postavit 2 družstva. Podzim se konal 25.10. v Nové 
Vsi u Litomyšle. Mladší hlídka obsadila 10. místo a starší 
hlídky 5. a 18. místo. Protože do jarního kola nám chybí min. 
4 děti ve věku 6 až 10 let, chtěli bychom tímto poprosit rodiče, 
jestli by neměli zájem dát děti do hasičského kroužku. 
                                             Děkujeme. Věra a Pepa  „Rosovi“ 



Něco pro zasmání nebo zamyšlení? 
 

Rozdíl mezi občanem a politikem:  
Jednoho dne se stalo, ze přisel zahradník k holičovi, aby se dal ostřihat. Když byl hotov, ptal se, 

kolik dluží... Holič odpověděl: „Tento týden sloužím spoluobčanům, tudíž nemohu brát žádné peníze.“  
Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství.  

Když holič otevírá svůj obchod příští ráno, našel tam 12 růží s děkovným přáním.  
Druhý den  přišel pekař, aby se dal také ostříhat. Po stříháni se opakovalo to samé. „Sloužím 

spoluobčanům tento týden, tudíž nemohu připustit, abych dostal zaplaceno,“ vysvětlil holič. Pekař byl 
rád a odešel. 
Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček se 12 koblížky upečenými do zlatova 
a s děkovnou kartou ...   

Ten samý den  přišel vládní činitel a nechal se také ostříhat. Když chtěl platit, slyší totéž: „Sloužím tento týden 
spoluobčanům, tudíž nemohu vaše peníze přijmout“, znělo holičovo vysvětlení... Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval 
a odcházel velice radostný ... 

Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 12 poslanců, aby se nechali zdarma ostříhat.  
 
Milí přátelé, toto je pouhá ilustrace a základní rozdíl mezi obyčejným občanem a politikem již odtrženým od 

reality všedního života, totiž těmi, kteří mají sloužit naší zemi!!! 
 
 
  Františkův dárek 

„Mám ještě něco udělat?“ 
zeptala se sekretářka. Velmi 
zaneprázdněný ředitel mrkl na 
hodinky a prohlédl diář. „Už 
bychom měli být pryč. Teď už 
moc práce neuděláme.“ 
Sekretářka se usmála: „Ale 
ještě tu máme seznam dárků 
pro syna. Nezapomeňte, že  za 
tři dny jsou Vánoce.“ „Ještě, že 
jste mi to připomněla!“ Ředitel 
si povzdechl. „Bojím se, že se 
na mě bude trochu zlobit. 
Nejspíš právem, protože mám 
na rodinu tak málo času. Když 

večer přijdu domů, syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas si 
popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby ode mne dostal 
pořádný dárek. Jenomže…. kde na to vzít čas? Víte co?  
Kupte ho Vy! Na penězích nezáleží. Přečte si ten seznam 
a kupte všechno, co si syn přeje.“ 

Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou 
a usmála se: „Víte, že Vaše příkazy vždycky plním, ale 
tentokrát to vážně nejde.“ „Proč ne? Copak si osmileté dítě 
může přát za věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi 
ten seznam!“ Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. 
Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům bych si 
přál, aby sis celý příští rok pro mě každý den (nebo skoro 
každý den) našel půlhodinku času. Nic jiného nechci.  

                                                       Tvůj František.“ 

 
Po celý příští rok Vám přejeme, aby čas strávený s vašimi nejmilejšími a přáteli, byl časem pokoje, radosti, lásky 
a porozumění.                                  Vaše redakce Deseňáčku 
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Pořad bohoslužeb v Mladočově o Vánocích 2009 
  Budislav        čtvrtek  24.12. v 1600      
  Mladočov      čtvrtek  24.12. v 2400,  půlnoční mše   
  Boží Hod       pátek    25.12. v   800 a v 1030 
  Sv. Štěpána    sobota  26.12. v   800 a v 1030    
                         neděle  27.12. v   800 a v 1030    
  Sv. Silvestr    čtvrtek  31.12. v 1600  děkovná mše  
                        pátek     1.1. 2010 v 800 a v 1030       
 

SDH Desná Vás srdečně zve na hasičský ples, 
               který se koná v sobotu 30. ledna 2010 
                         v hostinci Pod hájem, 
           k tanci a poslechu hraje Vepřo-knedlo-zelo, 
                              začátek ve 2000hodin 
            v neděli  31. ledna 2010 dětský karneval. 
                Zveme rodiče s dětmi od 14. hodin. 
             Pro děti je připraveno odpoledne plné her. 
                  Na vaši účast se těší pořadatelé. 
 



Výsledky za rok 2009 SDH Desná
Požární útoky 2009
Družstvo       Celkové     mimo OLS I. OLS II. OLS III. OLS IV. OLS V. OLS VI. OLS VII. OLS VIII. OLS     mimo OLS

 umístění v ČP      Vysoké Mýto          Lubná Telecí      Hartmanice         Bohuňov        Rozhraní        Kamenec Desná Sádek VŘSR

místo body závod čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body

muži A 10 22 4 A A A 19,46 3 10 A A A 21,16 7 4 21,65 5 6 A A A A A A 20,79 4 8 A A A A A A

muži B 6 35 8 19,91 14 21,99 7 4 21,99 8 3 20,42 4 8 NP 13 0 18,8 4 8 19,3 5 6 NP 11 0 45,7 13 0 16,24 55

ženy 2 50 8 27,01 11 20,29 3 6 18,97 1 10 18,88 1 10 33,63 3 6 20,5 2 8 21,4 4 4 NP 5 0 21,6 3 6 NP 46

100m s přek. 2009
závodník  Celkově v ČP I. ČP II. ČP III. ČP IV. ČP V. ČP VI. ČP         mimo ČP         mimo ČP

Plzeň      Mor. Beroun Bludov         Kamenec    Písková Lhota        Borovany        Prodovice Brno

místo body závod čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body čas místo body

Flach L. 14 58 6 18,95 50 0 18,16 17 14 17,34 19 12 18,08 30 1 17,82 20 11 17,78 11 20 16,99 3 17,78 12

Šimek P. 69 7 4 18,62 43 0 18,49 24 7 18,68 58 0 NP 162 0 A A A A A A A A A A A A

Háp O. 132 0 3 A A A 19,76 48 0 19,83 87 0 21,93 132 0 A A A A A A A A A A A A

Flídr D. 90 0 4 18,74 45 0 18,97 33 0 23,97 58 0 18,88 50 0 A A A A A A A A A A A A

Flídrová J. 23 8 1 A A A A A A A A A 19,45 23 8 A A A A A A A A A A A A

Postupové soutěže
   Okrsek    Okres    Okrsek    Okrsek    Okres     Kraj

muži A Jarošov Sádek muži B Jarošov ženy Jarošov Sádek Otradovmuži A    Jarošov   Sádek         muži B   Jarošov        ženy   Jarošov   Sádek  Otradov

místo čas místo čas místo čas místo čas místo čas místo čas

100m s přek. 1 2 76,91 2 1 2 83,83 3 128,4

4x100m 1 2 65,56 2 1 2 73,36 1 63,11

útok 9 7 23,9 1 1 2 22,56 7 DNF

součet časů 166,37 179,75 191,51

součet umístění 11 11 5 3 6 11

celkové umístění 4 3 1 1 1 4

100m okrsek 1.místo - Flach Lukáš 100m okres Flach Lukáš - 18,72/6 100m kraj Flídrová Jana - 19,13/2

1.místo - Flídrová Jana muži Šimek Pavel - 19,15/11 ženy Šimková Zuzana - 20,74/7

Háp Ondřej - 19,45/16 Šimková Anna - 21,19/11

ženy Flídrová Jana - 19,56/1

Šimková Zuzana - 20,86/4

Šimková Kamila - 21,23/7
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