
   

 

  
 

 
 

Nová doba nové nese činy. To byl jeden řádek z budovatelské básničky, 
kterou jsem měl kdysi v dětství přednášet na jakési slavnosti. Z přednesu 
sešlo, nic jsem nemusel ke své radosti říkat, moc jsem se styděl cokoliv 
veřejně říkat, ale tato myšlenka už natrvalo zůstala v paměti jako obraz 
společenského vývoje a rozvoje.  

A nová doba před deseti lety nám díky psacím a kopírovacím strojům 
umožnila zabývat se i myšlenkou vydávat obecní zpravodaj. Zvažovalo se 
mnohé. Jak se třeba bude plátek jmenovat? Na prvním redakčním setkání byl 

dán tento dotaz. Každý si měl nějaké jméno připravit. Všichni nezávisle na sobě řekli Deseňáček. Tak tedy je.  
Zvažovalo se i mnoho dalšího. Jestli bude o čem psát, jestli se najdou osoby, které potřebné články napíší a dají plátku 

alespoň trochu obstojnou formu, jestli se naučíme do plátku nějak namontovat obrázky, jestli budou peníze na tisk a mnoho 
dalších nezodpovězených otázek. Pak padlo opatrné rozhodnutí, že to zkusíme. Současně, ale aniž bychom to napřed věděli, 
obec zakoupila kopírku, takže pokus mohl začít. 

 Studentka Věrka Vejrychová nakreslila první hlavičku, 
ministerstvo kultury nám udělilo souhlas k vydávání tiskoviny, paní 
Hana Flídrová a Anna Šimková se učily ovládat kopírku a taky 
tvrdohlavý textový editor v počítači. Počítače někdy stávkovaly (ve 
skutečnosti byla na vině naše neznalost) a my se dlouho po půlnoci 
mořili s neposlušnými a stále utíkajícími řádky, protože už třeba 
druhý den bylo nutno celý náklad tisknout a roznášet. Velkým oříškem byly obrázky. To nám dalo hodně práce, protože ještě 
nebyly rozšířeny digitální fotoaparáty, které umožňují snadno vkládat obrázek přímo do textu. Tento nedostatek jsme obcházeli 
vložením prázdného textového pole, které se nůžkami z natisknuté matrice vystřihlo, a pod otvor se přilepila klasická 
fotografie. Kopírka některý obrázek vzala, častěji ne a pak se popisovalo, co na tom téměř černém obrázku je. Ale naše 
zarputilost byla silnější  než „neochota“ mašinek.  

K pěknému vzhledu zpravodaje významně přispěl Jirka 
Kopecký, který od čtvrtého čísla sestavil novou hlavičku 
a naučil nás některým nezbytným polygrafickým zásadám. Také 
celý obsah Desnáčku pravidelně přenášel na internetové stránky 
obce, takže každý, ať byl kdekoliv, mohl si informace z obce 
přečíst na adrese http://www.obecdesna.cz/desenacek.php . A 
věřte, že někteří naši rodáci žijící daleko od domova i příznivci 

desenští je čtou pravidelně. Od patnáctého čísla je ve formátu PDF, to znamená, že na internetu je již od tohoto čísla krásně 
barevný a přitom papírový jsme až do třicátého druhého čísla dostávali jen černobílý. I to se podařilo hlavní duši Deseňáčku 
Aničce Šimkové změnit a od třicátého třetího čísla jej dostáváte již profesionálně tištěný od Petra Dvořáka v nádherné úpravě. 

Dnešní způsob naší práce je od té již „historické“ skutečně jiný. Články se píší samozřejmě stejně, ale další zpracování se 
liší. Anička dodané texty urovná, vloží fotografie a taky nejrůznější upoutávací obrázky. Tak celému dílu dá potřebnou 
základní fazónu a vytiskne ho. Pavlína Leischnerová opraví případné chyby a číslo letí internetem ke mně. Mým úkolem je 
odhalit jiné, spíše vzhledové chyby, které na první pohled někomu ani nevadí. To jsou různé malé nedostatky, aby každé 
písmenko bylo na svém místě a takové drobnější učesání vzhledu a zas vrátit Aničce. Pak vše zase internetem po určité další 
programové úpravě odeslat do tiskárny a o zbytek práce se postarají oni. Vše vcelku jednoduché, když se o tom píše.  

Redakce se snaží, aby obsah byl pestrý a přitom věcný, aby 
obrážel v širokém spektru historické i současné skutečné dění 
v obci i přinášel servis potřebných informací úředního typu, které 
pečlivě připravuje nikde nepodepsaná Ludmila Flachová.  

A teď něco od srdce. Deseňáček je naším velkým koníčkem. 
O tom, co napíši příště, kde seženu potřebné podklady, o tom se 
přemýšlí stále a průběžně, stále se hledají nové náměty, nová slova. Množství a různost článků Oldřicha Kladivy jsou toho 
dokladem. Mám radost, že Deseňáček dosáhl svého cínového jubilea (viz 1. číslo Deseňáčku) a věřím, že i v příštích letech 
bude mít dostatek inspirace i věrných čtenářů. A nakonec zajímavost: dosud vyšlo 286 stran.                       Stanislav Tomšíček 
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Starosti starostů 
V úterý 15. února 2011 se na obecním úřadě v Dolním Újezdě uskutečnila 

 krátká pracovní porada starostů okolních obcí. Vzhledem k tomu, že se 
 vesměs jedná o „nové tváře“ tak Vám je představujeme. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zleva: Luboš Šplíchal – starosta Budislave, František Bartoš- starosta Poříčí,  
ing. Stanislav Hladík – starosta Dolního Újezdu, ing. Karel Rothschein – starosta Osíku, 
 ing. Radek Boštík – starosta Horního Újezdu, Josef Jebousek – starosta Desné. 
 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 18. 3. 2011 
 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 
- prodej pozemků p.č. 211/5 díl c – ostatní plocha   
  o výměře 277 m2, p. č. 212/1 díl e – zahrada   
  o výměře 258 m2 a p.č. 623 díl g – ostatní plocha  
  o výměře 52 m2 dle geometrického plánu  
  č. 154-64/2010 manželům Janě a Pavlovi Kalibánovým, 
  bytem Dolní Újezd za dohodnutou cenu 20,- Kč/m2 
- koupě pozemků č. 212/3 – orná půda o výměře 66 m2 dle 
  geometrického plánu č. 154-64/2010 od manželů 
  Řehůřkových, bytem Desná 119 za dohodnutou cenu 
  20,- Kč/1m2 

- rozpočet na rok 2011, v příjmech 2 850 300,- Kč a ve 
  výdajích 2 850 300,- Kč dle předloženého návrhu 
- závěrečný účet obce Desná za rok 2010 včetně zprávy 
  o  přezkoumání hospodaření obce Desná bez výhrad 
-  převedení hospodářského výsledku příspěvkové 
  organizace Mateřské školy v Desné za rok 2010 ve výši 
  5 190,75 Kč do rezervního fondu mateřské školy 

 
- příspěvek Základní škole Dolní Újezd na interaktivní 
  tabuli ve výši 2 000,- Kč 
- měsíční odměnu ve výši 380,- Kč zastupiteli obce panu 
  Lubomíru Jarešovi od měsíce března 2011, který 
  vykonává funkci předsedy stavební komise 
- uzavření smlouvy o dílo ke zpracování projektu na 
   poskytnutí dotace v Programu rozvoje venkova České 
   republiky pro opatření III.2.1- Obnova a rozvoj vesnic 
 
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:  
- ukončení pronájmu bytu nad mateřskou školou Petrou 
   Kubešovou k 31. 5. 2011 
- zpracování podkladu k žádosti o dotaci na ošetření 
   významných stromů v obci 
 
Zastupitelstvo obce Desná pověřuje:  
- starostu podáním žádosti o dotaci na MAS Litomyšlsko 
   do Programu rozvoje venkova 

 
Vážení spoluobčané 
Dne 18. 3. 2011 proběhlo veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva v hospodě U Sýkorů. Usnesení z tohoto 
zasedání a další záležitosti, které v usnesení nejsou, Vám 
předkládáme,. Děkujeme Vám všem, kteří jste odpověděli 
na dotazníkovou akci a nasměrovali naši činnost k řešení 
problémů obce. Řada záležitostí z tohoto výčtu je již 
řešena, další  budou řešeny následně. Podle ekonomické 
náročnosti budou vybírány akce, na které budeme mít. 
Z tohoto důvodu žádáme o několik dotací. Podle toho, jak 
úspěšní budeme při jejich získání, tak budeme moci dále 
investovat. Projednávali jsme i novou internetovou 
prezentaci obce a zde je její ukázka. Poslední bod 
programu byl věnován problému zástavby záhumeně 
ai zasíťování tohoto území vodovodním a elektrickým  
 

 
připojením. V současné době je zpracován digitální plán 
tohoto území, aby bylo jasno, kde je historicky původní 
cesta p. č. 605/1, kde je vedení plynu a nové uložení vody 
a kabelu. Poté bude možno uvažovat o dalších věcech, 
osazení nových staveb, jejich napojování na veřejné sítě. 
Samotný projekt obnovy komunikace, který stál 82 tis. Kč 
a na který je od loňska stavební povolení, nelze takto 
realizovat pro nevhodnost technologického návrhu 
a načasování. O těchto věcech jsme informovali i předsedu 
ZD Ing. Klejcha a sdělili mu všechny souvislosti s tím, že 
do budoucna o této záležitosti budeme jednat společně. 
Takto jsme Vás informovali i na výše uvedeném jednání 
obecního zastupitelstva a i nadále Vás budeme informovat 
a také  očekávat Vaše připomínky a návrhy.     

                                                                 Josef Jebousek 

Informace obecního úřadu 

 

Tradiční setkání 
seniorů 

                Mikroregion  
Litomyšlsko – Desinka  

pořádá v neděli 3. dubna 2011  
od 14.00 hodin  

 
setkání seniorů ve víceúčelovém 

zařízení SKALKA v Lubné.  
 

Doprava bude zajištěna  
tam i zpět autobusem.  

       
       Na Desné pojede autobus takto: 
- 13.00   autob. zastávka u Zavoralů 
 - 13.05   autobusová zastávka OÚ 
 



   

 

 
Rozpočet na rok 2011 

 
Příjmy: 
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 440 000,- 
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů   20 000,- 
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti   40 000,- 
Daň z příjmů právnických osob 420 000,- 
Daň z přidané hodnoty                                              1 000 000,- 
Daň z nemovitostí 390 000,- 
Poplatky za svoz a likvidaci komunál odpadu 170 000,- 
Poplatky ze psů     5 500,- 
Poplatky za užívání veřejného prostranství     3 600,- 
Mateřská škola – příjmy z poskyt. služeb     1 000,- 
Bytové hospodářství - nájemné 204 200,- 
Nebytové hospodářství – nájemné   12 800,- 
Pronájem obecních pozemků        400,- 
Příjmy z finančních operací (úroky BÚ)        800,- 
Neinvest. dotace ze SR v  souhr. dotač. vztahu 112 000,- 
Neinvestiční dotace od obce (dovoz dětí do MŠ)    10 000,- 
Příjmy za vytříděný odpad (EKO-KOM)   20 000,- 
Příjmy celkem                                                          2 850 300,- Kč 
 
 
 

                    
 
 
 

 
Výdaje: 
Lesnictví – těžba dřeva, ochrana stromů   40 000,- 
Obchod, služby   35 000,- 
Silnice, komunikace /zimní údržba/,   20 000,- 
 - výstavba místní kom. – samostatný vjezd    80 000,-  
Ostatní záležitosti pozem. komunikací     5 000,- 
Rozšíření vodovodu – II. etapa (nové parcely) 200 000,- 
Mateřská škola – neinvestiční příspěvky  300 000,- 
 - ostatní osobní výdaje, pojištění soc. a zdr.    25 000,- 
Základní škola 150 000,- 
Ostatní záležitosti kultury (kronika)     1 000,- 
Místní rozhlas        700,- 
Záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)   20 000,- 
Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)     2 000,- 
Ostatní tělovýchovná činnost     5 000,- 
Příspěvky neziskovým organizacím   10 000,- 
Ostatní ambulantní péče        700,-          
Veřejné osvětlení 208 000,- 
Výstavby inženýrských sítí        300,- 
Komunální služby, územní rozvoj 130 500,- 
Opravy budov ve vlastnictví obce 515 000,- 
Nákup zahradní techniky 160 000,- 
Zasíťování nové zástavby – VČE    50 000,- 
Sběr, svoz a likvidace odpadů 190 000,- 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň   20 000,- 
Požární ochrana   30 000,- 
Místní zastupitelské orgány 164 000,- 
Činnost místní samosprávy 390 000,- 
Finanční operace – služby peněžních ústavů     8 000,- 
Pojištění obecního majetku   14 700,- 
Bezdrátový rozhlas   60 000,-  
Výdaje celkem                                                          2 850 300,- Kč

 
Výsledky ankety 

Rozneseno 120 lístků, vrátilo se 24 
 
Obchod  

 Snaha jinde kupovat levněji ve finále levněji 
nevyjde (doprava…). 

 Každý by se měl zamyslet sám nad sebou, že 
obchod na Desné není jen pro výdělek, ale hlavně 
pro starší lidi, kteří nemají šanci se jinam dostat. 

 Mladí nemyslí na to, že jednou budou starší 
a obchod již nemusí být – chybí solidarita. 

 Snaha obchod udržet od paní prodavačky. 
 Vztah k obchodu je obrazem našich vztahů k sobě 
 Podpora obchodu od obce. 
 Ceny u nás a na H.Újezdě jsou stejné, proč tedy 

někdo chodí tam a ne na Desnou. 
 Obchod na Desné je pro nás méně přístupný 

a méně výhodný nežli jiné obchody v okolí. 
 Odpolední pracovní doba. 
 Lepší řešení nežli to, co zavedla paní Šimáková 

s paní Řehůřkovou nebude, prodejna se sama 
o sobě neuživí. 

 Hodně lidí jezdí auty jinam, kdo dělá ve městě si 
nakoupí tam, čerstvé a levnějš.í 

 Škoda, že došlo k odchodu paní Šimákové – 
propojení obchodů Desná x H.Újezd. Vše tehdy 
fungovalo dobře. 

 Nechodíme ze zdravotních důvodů. 

 Ze zdravotních důvodů nakupujeme na H.Ú, 
protože to je po rovině. 

 Nechodit tam, kde je to levnější. 
 Pokud jsme doma, do obchodu chodíme, ceny 

jsou slušné, sortiment omezený – zvýšit 
sortiment, volně koupit základní pečivo. 

 Většinou nakupuji v Litomyšli, vhodný je zde 
sobotní prodej (na Desné), malé množství pečiva. 
Zkusit oslovit např. Qanto. 

 Občas chodíme, ale nemáme jistotu, že vše 
seženeme. Pracovní doba je pro lidi, kteří jsou 
doma. Mírně rozšířit sortiment, otevírací dobu 
déle odpoledne. Ceny rozhodně nejsou vysoké, 
brát i kvalitnější a dražší věci. 

 Nakupuji při svém zaměstnání. Větší nabídka, ale 
hlavně chuť nás tam nakupovat. 

 Nakupuji v jiném obchodě, větší výběr zboží. 
 Upravit prodejní dobu, spokojenost se současnou 

paní prodavačkou. 
 Jednou týdně jezdím do Poličky a nakupuji 

v Penny. 
 Lepší ceny. 
 Pracovní doba, širší sortiment. 
 Vážím si ochoty paní prodavačky, že tu ještě stále 

je. Jsme spokojeni. Každý, kdo tím pohrdá 
a neváží si toho, musí zestárnout nebo nemít 



   

 

možnost si vybírat a vážit si pomoci druhých, byť 
v omezených možnostech. 

 Střídat dopolední a odpolední prodej, nabízet 
větší balení na objednávku (voda, mléko…). 

 S obchodem jsme spokojeni. 
 Nakupuje se příležitostně kam se chodí do práce. 
 Chodit nakupovat, mít levnější zboží, veškerý 

sortiment. 
 Každý by se měl zamyslet, že jednou bude starý 

a obchod v místě bude potřebovat. 
 Kvůli věku chodím nakupovat 2x týdně, ale vždy 

na Desnou. 
 Nedostatečná nabídka. 
 Na H.Ú to máme blíž. 
 Záleží na zákazníkovi, jestli chce nakupovat 

kvalitu, nebo potraviny nejistého původu a kvality 
 Chodím tam. Běžné věci tam jsou. Že je toho tam 

málo je příčina těch, kdo tam nechodí. 
 Za každý nákup jinde bych jim nasekal/a do pr…. 

 
Dětské hřiště : 

 Chybí místo, kde si můžou děti hrát. 
 Hřiště přebudovat (doplnit) na multifunkční, 

dětské (po příkladu obce Poříčí). 
 Hodilo by se dětské hřiště. 
 Doplnit velké hřiště o část pro děti. 
 Chybí prostor pro maminky s dětmi, prolézačky, 

houpačky… 
 Zpřístupnit dětské hřiště u MŠ pro veřejnost. 
 Vybudování dětského hřiště, prolézačky, 

klouzačky, lavičky. 
 
 
Stavby : 

 Jednoznačná koncepce investic. 
 Soupis všech potřebných akcí a dle důležitosti 

a peněz pořadí. 
 V rámci možností dokončit již započaté akce. 
 Vyspravení dolíků u Ječmínkových k lípě. 

 Opravy obecního majetku – budovy, cesty, 
osvětlení. 

 Oprava cest. 
 Podpora výstavby nových domů. 
 Úprava cesty z Hraniček na Vísku. 
 Oprava OÚ. 
 Oprava lávky mezi Desnou a H.Ú. vedle 

p. Sýkory. 
 Veřejné osvětlení. 
 Humenní cesta a sítě pro parcely. 
 Odvodnění objektů – OÚ, kaplička, MŠ. 
 Koncepce kanalizace – odvod dešťových vod ze 

středu obce do řeky.  
 Přípravy projektů větších oprav – OÚ, prodejna – 

mít připravené pro případné dotace. 
 Přípravy projektů větších akcí – humenní cesta 
 Příprava a zabezpečení skládky zeminy. 
 Sněžáky na MŠ, mezery a nedodělky  plotu u MŠ 
 Opravit cestu „u splavu“. 

 
Zeleň : 

 Prořezání větví u cesty z Hraniček na Vísku. 
 Výsadba zeleně ve vazbě na kácení.  
 Včas vykácet nálet na nové skládce. 
 Pokácet stromy podél řeky, proschlé probrat ve 

směru na Podháj. 
 Více se starat o obecní zeleň, stromy porostlé 

jmelím vykácet a zasázet nové. 
 Prořezat křoví kolem řeky „u splavu“.  

 
Ostatní : 

 Světla by měla zhasínat ráno až po odjezdu 
autobusů do školy (po 7.00). 

 Kamna v posilovně nefungují. 
 Více se dělá pro občany Horní Desné – dělat více 

i pro ostatní části. 
 Probrat řeku pod skálou.  
 Údržba chodníků a parkoviště u školky v zimě. 
 Pročistit řeku u pana Kladivy k Renzovým. 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Nově připravované internetové stránky 

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 

Jarní svoz velkoobjemového 
 a nebezpečného odpadu 

 se uskuteční v pátek 22. dubna 2011 
dle tohoto časového rozpisu: 
- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově 
   16.00 – 16.10 hod. 
- stanoviště č. 2 – u lípy (pod Motyčákem) 
   16.10 – 16.20 hod. 
- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
   16.20 – 16.30 hod. 
- stanoviště č. 4 – mezi zastávkou u Zavoralů 
a   Renzovými   16.30 – 16.40 hod. 
- stanoviště č. 5 – u kříže   
   16.40 – 16.50 hod. 
- stanoviště č. 6 – točna   
   16.50 – 17.00 hod. 
                       



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Oznámení matričního úřadu Dolní Újezd 
Z důvodu účasti zaměstnanců matričního úřadu Dolní Újezd  na konferenci  Internet ve státní správě a samosprávě bude ve 

dnech  4. dubna a 5. dubna 2011 obecní úřad uzavřen.  
 

Zapisování dětí mladších 10ti let do cestovního pasu rodiče 
Upozorňujeme rodiče nezletilých dětí, že dle úpravy 

zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění 
pozdějších předpisů, bude zapisování dětí mladších 10 let 
do cestovního pasu rodiče možné jen do dne 30. 6. 2011. 
Pro vycestování dítěte mladšího 10 let bude tento záznam 
možno použít pouze do dne 26. 6. 2012. Po tomto datu 
platnost záznamu o dítěti mladším 10 let v cestovním pase 
rodiče končí, protože každé dítě bez rozdílu věku bude 
muset mít svůj vlastní cestovní pas. 
     V případě žádosti rodiče o vystavení prvního 
cestovního pasu pro nezletilé dítě do 15 let je nutno při 
osobní návštěvě s dítětem předložit k žádosti rodný list 
dítěte v originále, Osvědčení o státním občanství ČR dítěte 

a platný občanský průkaz žádajícího rodiče. U nezletilých 
dětí ve věku od 15 do 18 let nahrazuje osvědčení o státním 
občanství platný občanský průkaz nezletilého dítěte.  

Na zápisy provedené v cestovním pasu rodičů do 
1. září 2006 mohou rodiče vycestovat s dětmi do 15 let 
věku dítěte – nejpozději do 26. června 2012. Na zápisy 
provedené v cestovním pasu od 1. března 2008 do 30. 
června  2011 mohou rodiče s dětmi cestovat do 10 let věku 
– nejpozději do 26. června 2012. 

Správní poplatek za vydání cestovního pasu pro 
občana/ dítě do 15 let je 100,- Kč, platnost dokladu je 5 let, 
doba vydání do 30 dnů. Bližší informace obdržíte na 
Městském úřadu v Litomyšli, na tel. č. 461 653 391.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Blíží se duben, což je měsíc, kdy v naší MŠ probíhá zápis dětí na příští školní rok 2011 - 2012. 
Zápis proběhne formou otevřených dveří  ve dnech 26. - 28. 4. 2011. 

       V těchto dnech budou mít rodiče se svými dětmi možnost prohlédnout si prostředí MŠ, 
případně se zapojit do právě probíhajících činností. VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME. 

Připomínám, že je potřeba podat žádost o přijetí i u dítěte, které dosáhne během 
školního roku 2011 - 2012 věku tří let a jeho rodiče uvažují o jeho docházce do MŠ. 
                                                                                                     Jarmila Dudychová, ředitelka  MŠ 

      Jubilea 
  V tomto čtvrtletí oslavili:              Narození: 
  Petr Čermák  50 let       Amálie Šuláková 
  Věra Chaunová  60 let           
  Pavel Bartoň  60 let 
  Jaroslava Drábková 65 let 
  Jan Rožek  65 let 
  Anna Chadimová 70 let 
  Marie Kladivová 80 let 
  Marta Hofmanová 83 let           
  Marie Vimrová  83 let      Jubilantům 
  Karel Žďára  83 let      gratulujeme 
  Václav Vimr  86 let 
        

  
 

                     Nové stanoviště                       
        kontejnerů na tříděný odpad 
                           Sdělujeme občanům, že je  
                           zřízeno u lípy pod kopcem 
                           nové stanoviště s kontejnery 
                            na tříděný odpad. Je zde 
                           žlutý kontejner na plast a 
                           zelený kontejner na sklo.  

Evidence obyvatel 
K 1. 1. 2011 je v naší obci přihlášeno 
k trvalému pobytu 326 obyvatel. 
Pohyb obyvatel v roce 2010: 
                narození                    - 7 občánků 
       úmrtí                         - 2 občané 
přihlášení k trvalému pobytu  - 10 občanů 
odhlášení z trvalého pobytu      - 2 občané 

Novinky z naší školičky 

 
Pomyslnou náruč růží věnujeme 
všem maminkám 
k nedalekému 
květnovému 
Svátku matek  
a přejeme mnoho 
 zdraví, lásky 
 a pokoje v srdci. 

Úmrtí :   
Bohuslav Kysilka 
Anna Dvořáková  



   

 

                                                         

 
 
  

Nedělní odpoledne 6. března na 
našem obecním úřadě bylo slavnostní 
pro šest rodin. Mezi nejmladší 
občánky obce jsme vítali sedm dětí 
narozených v loňském roce. Dítětem 
přibyl do naší společnosti nový občan. 
Ještě hodně vody uteče, než se naučí 

všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. 
Přejeme přítomným chlapcům, aby měli odvážná 

a statečná srdce. Aby věděli, co je čest a slušnost. Aby 

vyrostli v moudré muže, kteří budou chránit své rodiny, 
milovat své ženy a dobře spravovat svou obec i svou zem. 

Dívce, aby byla krásná, a to jak tělesně, tak duševně. 
Aby jí byla vlastní něha a citlivost, která k ženství patří. 
Aby vyrostla v dobrou a laskavou mámu a v ženu, která 
bude mít srdce na pravém místě. 

Rodičům, aby jejich domov vytvářel pocit bezpečí, 
v rodině dítě hledá oporu a má vždycky někoho, kdo je 
přijímá takové, jaké je. S jeho klady i nedostatky. 
I nejhlubší zranění dokáže rodina vyléčit. Ani škola, i když 
může v mnoha ohledech pomoci, rodinu nenahradí. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Kamil  a  Eduard  Heinzovi 
                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Kryštof  Tomšíček,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Matyáš  Bulva 
                                                                                                                                                      Josef  Rosypal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Kateřina  Šplíchalová                                         

                                           Jan  Kvapil 

Vítání občánků 2011 



   

 

 
 
 

pokračování 
 

Na Desné též fungovalo Strojní hospodářské družstvo, 
jež bylo založeno z důvodu potřeby zakoupit některé stroje 
společně, protože si je každý jednotlivec nemohl dovolit 
koupit a nebylo to ani výhodné pro malé využití. 
Hospodářské skladiště pro tyto stroje bylo postaveno 
společně s hasičskou zbrojnicí v roce 1940 až 1941. Na 
tuto stavbu přispěla i obec. Nyní je z tohoto skladiště 
společenská místnost a bývalá kancelář MNV dnes slouží 
potřebám hasičů. Ze strojního vybavení zde byly pokud se 
dobře pamatuji: luční brány, strojek na setí jetelového 
semene, dvouřádkový strojek na setí krmné řepy, 
postřikovač na stromy trakařového typu, postřikovač na 
ohnici v obilí, lžičkový obilní secí stroj, mlátička 
„cepovka“ na výmlat žita, jež nerozbíjela tolik slámu, která 
se používala pro výrobu povřísel k vázání snopů, 
vylušťovač jetelového semene a nejnověji již výše 
zmiňovaný traktor Z-25 s vlekem. Založením 
celoobecního JZD toto strojní družstvo zaniklo. 

Za zmínku jistě stojí, že 26. října 1947 se narodilo 
v republice první tele po umělé inseminaci u chovatele 

Václava Lněničky v Dolním Újezdě. Byl to býček 
a inseminaci provedl MVDr. Šperl a kolektiv inseminační 
stanice v Osíku.  

V Dolním Újezdě a ve Vidlaté Seči bylo založeno JZD 
již v roce 1949. Na Desné bylo založeno v roce 1956, 
z počátku menšinové. Na podzim roku 1958 a pak v roce 
1959 jako celoobecní družstvo. Pak byla snaha, když už 
družstvo bylo založeno, aby se hospodaření v rámci 
možností dařilo. Zpočátku byla odměna za práci 
normována na tzv. pracovní jednotky PJ. Normy rozděleny 
do tříd podle obtížnosti práce. Většinou byl výdělek 1 – 
1,5 PJ za den. 2 PJ si opravdu vydělal jen málokdo. 
Měsíčně byla vyplácena jen polovina předpokládané výše 
PJ a druhá polovina až po finančním uzavření roku podle 
toho, jak dopadl výsledek hospodaření. K finanční odměně 
se na PJ poskytovaly i naturálie.  

Čísla pro srovnání jsou použita z vlastní písemné 
maturitní práce, starší již více jak 40 let.                                                

                                        rok               1959                 1960              1961                   1962 
Hodnota PJ v Kč                                  14,04              16,00              19,50                 19,00 
Naturálie /vyjádřeno v Kč/                     3,20                2,48                2,18                   2,75 
Celkem                                                 17,24               18,48              21,68                21,75 
 

Z tohoto je vidět, jak vysoké byly odměny za práci, 
velmi často i dřinu. Pro dokreslení skutečnosti – průměrný 
roční výdělek za rok 1961 činil 5 993 Kč. K  této odměně 
měla každá rodina záhumenku o výměře 0,50 ha. Ze 
zvířectva krávu, prase a drobné zvířectvo. Počet kusů 
možných chovat byl omezen ve stanovách družstva. 
1 kráva, 1 prase, koza neb ovce, 15 slepic a 10 včelstev. 
V té době se pracovalo i v sobotu celý den a velmi často 
i v neděli, záhumenky se obdělávaly po večerech, v noci 
a pokud bylo možné, tak v neděli. Za těchto podmínek byl 
každý rád, že záhumenku měl, neb by se za výše uvedenou 
odměnu za práci těžko uživil. Pevná odměna za práci 
v JZD Desná byla zavedena až v roce 1967.  

Že byla tehdejší práce v zemědělství i dřinou, není 
sporu. Vzpomínám, že veškeré hnoje, a to u kravína 
i v salaších, se nakládaly ručně vidlemi, na poli skopávaly 
a rozhazovaly též ručně. Obilí po posečení samovazem se 
stavělo do panáků, pak nakládalo na vozy, na voze rovnalo 
a u mlátičky znovu ruční vykládání. Vymlácené obilí 
v pytlích  

 
se ručně nakládalo na vozy. Část se odvážela do ZNZZ 

a část se skladovala na sýpkách v původních statcích, kde 
se pytle vynášely na rameni po schodech často i do třetího 
podlaží, někdy i výše.  

Seno se po posečení a zaschnutí ručně kupovalo, po 
zaschnutí nakládalo na vozy a na složištích zpočátku též 
ručně podávalo na patro. Ruční sázení brambor za pluhem 
i sběr po vyorání na podzim. Rozhazování umělých hnojiv 
rovněž ruční. Dojení krav většinou ruční, z počátku 
i v nově postaveném kravíně. Strojní dojení v kravíně na 
Desné zavedeno až 20. července 1962. Tehdy vcelku nový 
a moderní způsob práce (dvousměnný provoz) v kravíně 
i jinde v ŽV zaveden od 20. srpna 1962. 

  Pravda je ta, že v zemědělství pracovalo podstatně 
více lidí. V družstvu dělalo i dosti mladých. Dokázali se 
i při těžké práci bavit, dělat legraci a někdy si i zazpívat, 
což se dnes snad ani nevidí a neslyší. 

Podívejme se na přehled o počtu pracovníků a stáří 
v JZD Desná. Celková výměra družstva kolem 420 ha. 

.                                                    rok          1960                    1961                      1962 
  
do 25 let věku                                                19                        16                          14 
25 – 45 let                                                      24                        24                          23 
45 – 60 let                                                      55                        47                          47 
nad 60 let                                                         5                          6                            6 
celkový počet                                               103                        93                         90 
 
Věkový průměr                                              45                        47                          47 
 
 Kvalifikace                                v roce         1960                      1961                   1962 
Zemědělská škola mistrovská                          6                          7                           7                                                                          
Vyučen řemeslu                                               4                          5                           5 
Středoškolské vzdělání                                     -                          1                           1 
Vysoká škola                                                     -                          -                           - 
                                                             
 

Vesnice včera a dnes



   

 

 
 

Postupem času se některé práce mechanizovaly buď 
úpravami a zlepšováním, neb nákupem nových 
důmyslnějších a výkonnějších strojů. 

Od 1. ledna 1974 došlo ke sloučení JZD Desná s JZD 
Vidlatá Seč a Chotěnov.  Za  rok, tj. od 1. ledna 1975, se 
přidalo i JZD Jarošov. Dále od začátku roku 1976 došlo ke 
sloučení JZD Horní Újezd, JZD Poříčí a JZD Budislav, 
v témže roce, od 1. ledna,  se sloučily a začaly společně 
hospodařit JZD Osík a JZD Pohodlí.  K velkému sloučení 
4 velkých JZD, a to Osík, Dolní Újezd, Vidlatá Seč a 
Horní Újezd, došlo  1. ledna 1977 s celkovou výměrou 
6332 ha, z toho 5 332 ha orné půdy. Ustavující slučovací 
schůze se konala ve Smetanově domě v Litomyšli dne 19. 
listopadu 1976. Prvním předsedou sloučeného družstva se 
stal Ing. Jan Vodehnal z Dolního Újezda.  

Pro porovnání - počátkem roku 2003 má ZD 6 956 ha, 
z toho orné 6 143 ha. Obiloviny v roce 2002 na výměře 
3 395 ha, řepka 363 ha, cukrovka 364 ha, brambory pouze 
na 10 ha pro naturálie. Skot celkem 5 355 ks, z toho krav 
2 063 ks s průměrnou dojivostí 6 989 litrů na kus a rok, 
prasata celkem 8 984 ks , z toho prasnic 696 ks. Počet 
pracovníků 499 osob, průměrná odměna 14 531 Kč na 
měsíc. Těžko srovnávat s odměnou při zakládání družstva.  

  V průběhu roku 2003 došlo k dalšímu rozšíření o ZD 
Příluka (jedná se o obce Příluka, Makov, Chotovice) 
s výměrou přes 2.000 ha, takže současná výměra je přes 
8500 ha.        

Porovnání vývoje mechanizace dle jednotlivých plodin 
Obiloviny - za mého mládí se k přípravě půdy před 

setím používalo lehkých bran tažených kravským neb 
koňským potahem. Tato mechanizace se používala 
i z počátku po založení družstva. Postupem času se stále 
více používalo traktorů kolových, pak i pásových, kde 
záběr se stále rozšiřoval. Za pásovým traktorem byly 
soupravy smyků a bran o záběru asi 12m. Výkon této 
soupravy byl asi 5 ha za 1 hodinu. Pak následovaly tahače 
ŠT – 180 a Kirovec K 700, za kterými se tahaly již 
agregáty složené ze smyků a bran o záběru 12 a 16 m. Při 
tomto záběru docházelo při přípravě půdy k úbytku zajíců, 
neb zvláště mláďata se uhnula od traktoru na krátkou 
vzdálenost a byla smykem zahrnuta. Tento způsob 
přípravy půdy se v současnosti používá z části jen na jaře. 
Při podzimním setí se seje přímo za pluhem do hrubé 
brázdy secí kombinací Amazone, tažené výkonným 
traktorem Fiat G – 240, kde před sečkou je hřebový rotační 
kypřič, následuje smyk, těsně před secími botkami 
pneumatický pěch, který nahrazuje čekání na potřebné 
slehnutí půdy  

  
 

 
 

před setím a za sečkou ještě zavlačecí pruty. Výkon 20 až 
30 ha za den. Z jara se nyní též používá compaktor, což je 
souprava smyků, lištových válců a šípových radliček též 
s velkým výkonem. K setí se za mého mládí používalo 
seček o velmi malém záběru tažených kravami neb koňmi. 
Při sečce chodili 2 – 3 lidé. Jeden se věnoval řízení potahu, 
druhý řízení sečky a třetí chodil za sečkou a čistil botky od 
rostlinných zbytků, kamenů a kontroloval, zda obilí padá 
do semenovodů. Za traktorem se pak zpočátku tahaly 
sečky o 3 m záběru, které se později dle možností 
a výkonu traktoru různě spřahaly do agregátů. Nyní se 
většinou používá seček diskových nebo botkových 
o záběru 6 metrů nebo výše uvedených secích kombinací 
i s větším záběrem.  

Rovněž v orbě došlo k rychlému vývoji. Za koňským 
potahem jednoradličné obracecí pluhy, které se musely 
vést. Pak začaly tzv. samovody, které se vedly samy. Za 
traktorem se během doby používaly pluhy 2 - 8 radličné 
dle síly traktoru. Nyní se používají i 8 radličné obracecí 
pluhy z důvodu setí přímo za pluhem. 

Sklizeň obilí - K sečení obilí se používalo travních 
žacích strojů s žebřinkou, dokonalejší již byly hrabicovky, 
kde se velikost hrstí programovala řadicí pákou. Menší 
plochy byly ještě sekány i ruční kosou s přiháněcí plachtou 
neb rožňovky. Za všemi se ručně odebíralo a vázalo do 
snopů. Pro vázání snopů se používala pouřísla, dělána 
většinou dopředu v zimním období, právě z žitné slámy 
mlácené již dříve zmíněnou cepovkou nebo ručními cepy. 
Samovazy byly později pouze ve velkých hospodářstvích 
zpočátku tažených i 3 koňmi, někdy i s pomocným 
benzinovým motorkem. Ve větší míře byly používány od 
vzniku STS a i později v družstvech. Vyráběly se 
samovazy pravostranné, pak i levostranné o různé šíři 
záběru. Po posečení a svázání se snopy stavěly do panáků, 
aby zrno i sláma dozrály a doschly. Za pěkného počasí, 
když byla pšenice dozrála, se nechávala ležet ve snopech 
i na zemi a na vozy se nakládalo přímo ze země. Po 
proschnutí se sváželo do stodol, za JZD do výmlatových 

kolen nebo na polní mlaty. Část se mlátila ještě i v zimním 
období. Přímo z fůr se často mlátilo i v noci. Pro pohon se 
používalo elektrických nebo stabilních motorů. 
U některých stodol za mého mládí ještě stály žentoury, 
které byly používány k pohonu mlátiček za pomoci 
koňského nebo i kravského potahu. 

Zkoušela se i třífázová sklizeň, kdy se obilí posekalo 
na řádky, po proschnutí rozřezalo sběrací řezačkou do 
vozů a na mlatě se na uzpůsobené mlátičce nebo 
separátoru oddělilo zrno od slámy. Tento způsob se však 
moc neprosadil.  
      Pokračování příště                               Oldřich Kladivo                   

        



   

 

 
  

 
Letos již po jedenácté se 

v sobotu 8. 1. 2011 v naší obci 
a okolních vesnicích uskutečnila 
Tříkrálová sbírka. Organizátorem 
sbírky byla Farní charita Dolní 
Újezd a její výtěžek činí celkem 
201 410,- Kč. V jednotlivých 
obcích se vybraly tyto částky: 

Dolní Újezd              71 275,- Kč 
Jiříkov, Václavky              3 050,- Kč 
Osík             25 971,- Kč 
Horní Újezd           26 616,- Kč 
Vidlatá Seč            18 566,- Kč 
Desná              16 754,- Kč 
Budislav               14 952,- Kč 
Poříčí (Zrnětín, Mladočov)      24 226,- Kč 

Celý výtěžek sbírky bude odeslán na ústřední sbírkové 
konto. Připomínáme rozdělení sbírky - z celkově vybrané 
částky je 65 % navráceno organizátorovi sbírky (místní 
farní charitě), zbývajícími 35 % vybrané částky se hradí 
potřeby diecézní charity, humanitární pomoci, režie sbírky. 

Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.  

Finanční prostředky vybrané v roce 2011 určené místní 
charitě budou využity opět na nákup kompenzačních 
pomůcek, zdravotního materiálu, financování provozních 
nákladů spojených s poskytováním pečovatelské 
a ošetřovatelské služby. 

Naše srdečné poděkování patří všem, kteří nám opět 
pomohli při organizaci Tříkrálové sbírky, hlavně dětem 
a vedoucím skupinek, a v neposlední řadě těm, kdo naše 
koledníky mile přijali a štědře obdarovali.   
                                Pracovníci farní charity Dolní Újezd 

                                                                                                                                             
 
 
 
 

Zimní příprava v hale 
Abychom trumfli úspěchy roku 2010 a dosáhli ještě lepších výsledků než na loňských soutěžích, musíme trénovat i přes 

zimu. K tomu nám slouží „multifunkční“ hala nad kravínem. 
Tréninky jsme měli jednou týdně pod vedením zkušeného trenéra Dušana Flídra a spočívaly hlavně ve fyzické přípravě 

a ve zdokonalování hasičských disciplín požárního útoku a 100m s překážkami. Nyní už však trénujeme opět na hřišti, musíme 
se totiž důkladně připravit na první „soutěž“ roku 2011 pojmenovanou Desenské hasičské soustředění v požárním 
útoku, které se koná dne 2. 4. 2011 od 11.00h na hřišti na Desné. 

Jedná se o tréninkové setkání týmů z okresu Svitavy, při kterém si družstva mužů a žen poprvé v tomto roce mohou 
vyzkoušet své dovednosti v požárním útoku. 

 Nejen desenská družstva budou potřebovat povzbudit ve svých výkonech, přijďte zhlédnout výkony týmů celého 
svitavského okresu. Bohaté občerstvení je připraveno.                                                                                   Martin Lipavský 
                                                                                                          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z hasičského sportu

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinné centrum 
Miniškolka v Litomyšli  

 pro dětičky od jednoho roku 
Rádi Vám nabídneme … 

 plnohodnotnou stravu po celý den s důrazem na 
dodržení pitného režimu 

 odpočinkový režim je každému dítěti přizpůsoben 
podle jeho zvyklostí a přání rodičů (spánek v 
kočárku venku, spánek s dětmi v ložnici nebo 
klidový odpočinek)  

 časovou flexibilitu (vstřícné jednání) 
 možnost dávat k nám děti na 

libovolný počet dní v týdnu 
 celoroční provoz 

 podporu dětí v osvojování si základních 
hygienických návyků 

 příležitosti pro rozvoj vašich dětí v oblasti: jemné 
a hrubé motoriky, myšlení, paměti, 
pozornosti, řeči, fantazie a to vše pomocí her, 
malování, kreslení, povídání nad knížkami 

 prostředí, ve kterém budou mít děti příležitost 
navazovat vztahy s druhými dětmi a dospělými 

 přátelskou atmosféru mezi tetami a dětmi 
  

 
 Pro více informací navštivte naše stránky 
www.rc.litomysl.cz 
  

Jana Brokešová, mob.: +420 602 615 308 
E-mail: jana.brokesova@email.cz  
Jitka Jílková,  mob.: +420  723 708 446

 
 
                                              
 

               Pozvánka 
              do přírody 

 
 

s Klubem přátel desenského údolí Vás zveme 
na již tradiční jarní výšlap, který se uskuteční  

 v sobotu 7. května 2011. 
Cíl putování a veškeré podrobnosti oznámíme  

místním rozhlasem. 
Po dlouhé zimě na setkání s  příznivci pěší turistiky 

se těší pořadatelé. 

 

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 160 kusů. Vyšlo k 31. březnu 2011. Zapsáno do evidence periodického 
tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, 

Jarmila Dudychová, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Josef Jebousek. Neprošlo jazykovou úpravou. 
Tisk: AP tiskárna Osík. Zdarma. Internetová verze Jiří Kopecký. www.obecdesna.cz 

Pozvánka 
do muzea vesnice 

Zveme Vás 3. dubna na tradiční velkonoční výstavu 
Připomeneme zvyky a obyčeje, různé druhy 

velikonočního pečiva, velikonoční pomlázky a pohlednice. 
Výstava bude doplněna ukázkou 

autogramů význačných osobností v oblasti kultury 
ze sbírky Josefa Kováře z Litomyšle. 

Výstava bude navazovat na velikonoční koledování 
folklorního kroužku p. Jiřiny Hanzlové v DPS 

v neděli 3. dubna po 15 hodině. 
Výstava bude dále otevřena o nedělích 10., 17. a 24 dubna 

od 14. do 17. hodin 
Srdečně zve Výbor klubu přátel oživení historie obce D.Újezd 

Jarní výstava 
 

Kulturní klub Dolní Újezd 
Vás zve na prodejní jarní výstavu,  

která se uskuteční 3. dubna  
v Domě s pečovatelskou službou. 

Můžete nakoupit nebo se potěšit jarními 
kytičkami, perníčky, bytovými doplňky 

a jarní tématikou, ochutnat kozí sýry 
a moravské víno. 

Během výstavy vystoupí děti ze ZUŠ  
a kroužku lidových tradic. 

Ve vesnickém muzeu bude připravena 
výstava Jaro na vsi. 

             Velikonoce 
Přišlo jaro, slunce svítí,  
na zahradách plno kvítí. 
Co si ptáci štěbetají? 
Že mi tady rádi dají 
malovaná vajíčka, 
co jim snesla slepička. 
 

Příjemné prožití svátků velikonočních 
a mnoho pohody z jarních dnů  

přeje redakce Deseňáčku 

Pozvánky
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