
   

 

 

  
 

Již podruhé jsme v letošním roce vyšlápli na 
procházku za poznáváním blízkého okolí naší vesnice. 
Uskutečnil se již dlouho plánovaný a stále odkládaný 
výlet do přírodního parku Peliny. Ráno 6. července 2011 
jsme vyjeli osobními auty do Chocně. U nádraží jsme 
v 9 hodin zaparkovali a pak již pěšky přes most nad 
vlakovými kolejemi. Zvláštní pohled na mohutnost této stavby. 

Dále již směřujeme k cyklistické stezce spojující města Choceň 
 a Brandýs nad Orlicí. Procházíme údolím kolem řeky Tichá Orlice 
a obdivujeme mohutné skalní 
útvary vysoké až 35 metrů. 
Z kraje údolí poblíž Chocně je 
pěkně upraveno jako park pro 
odpočinek. Pak již jdeme trasu 

dlouhou kolem 7 km většinou mezi kolejemi a řekou. Velmi často nás předjíždějí 
cyklisté a pro někoho to může být i lákavé a plánuje, že se sem ještě někdy vrátí 
vybaven jízdním kolem, neb se jedná o rovinný terén. Hledáme místo, kde bychom 
mohli rozbalit svačinu. Nic pohodlného jsme nenašli a tak jsme museli použít k sednutí 
břeh u plotu jedné, ještě zavřené, restaurace. Přicházíme do města Brandýs nad Orlicí. 
Při přípravné prohlídce této trasy jsme měli zjištěno, že ve 1230 hodin jede vlak zpět 
do Chocně. Toho skutečně někteří využili a odjeli zpět s tím, že na nás počkají v Chocni 
a prohlédnou si toto město. Druhá, větší část naší výpravy, která se rozhodla jít pěšky 
i zpět, se vydala k prohlídce památníku Jana Amose Komenského, který se zde skrýval 
před vyhnanstvím v roce 1622 - 1625. Po bitvě na Bílé hoře, která znamenala 
definitivní porážku českého stavovského povstání, našel útočiště na panství Karla 
staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí..  Zde napsal i jednu ze svých knih: Labyrint 

světa a ráj srdce. V roce 1628 se natrvalo uchýlil do zahraničí a do své vlasti 
se již nevrátil. Na louce před památníkem je vysázen keřový labyrint, který 
však byl v době naší návštěvy uzavřen. Pak již přicházíme na náměstí. Naši 
pozornost upoutá sochařské dílo moderního umění, kterému však moc 
nerozumíme, co má znázorňovat. Pokračujeme ulicí, kde se zastavujeme 
v pěkně upravené cukrárně na kávu nebo zmrzlinu. Po krátkém odpočinku 
procházíme kolem krásně upraveného vstupního parku před rehabilitační 
léčebnou, též s novou fasádou celé budovy. Po prohlídce již opouštíme 
město Brandýs nad Orlicí 
a naše cesta směřuje 
různými zkratkami 
k Chocni. Cestou se krátce 
zastavujeme v obci Hemže 
na hřbitově, kde je hrob 

bývalého ministra zemědělství, místopředsedy vlády ČR a předsedy strany 
KDU ČSL, Ing. Josefa Luxe.  

V Chocni se setkáváme za pomocí mobilních telefonů s druhou částí naší 
výpravy, která jela vlakem. Rozhodujeme se, zda se někde zastavíme cestou 
na společný oběd. Pro tentokrát se však rozjíždíme dle svých zájmů 
a možností. Počasí po celý den bylo slušné. 29 účastníkům nezbývá než 
poděkovat za zájem o pěší turistiku i dobrou náladu, která je nezbytná při 
těchto akcích.  

Tak skončil v pořadí 11. společný pochod Přátel pěší turistiky z Desné.                                                      Oldřich Kladivo                      
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 12.8.2011 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 
- smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 
100 v obci Desná se společností T-Mobile Czech Republic 
a. s. za účelem umístění základnové stanice 
- prodej obecního pozemku p. č. 781 – ostatní plocha o 
výměře 72 m2 za 20,- Kč/m2  manželům Pavlu a Marii 
Bartoňovým, bytem Desná 78 
- koupi pozemku díl b) o výměře 9 m2 vzniklého dle 
geometrického plánu č. 154-64/2010 zpracovaného 

Geodetickou kanceláří Helena Havranová, Dolní Újezd 92, 
od pana Stanislava Tomšíčka, bytem Desná 109 za 
dohodnutou cenu 20,- Kč/m2 
- smlouvu o poskytnutí dotace na financování akce 
„Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“ 
- vlastní rozpočtové opatření č. 1/2011 
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí: 
- oznámení ředitelky MŠ Desná o přijetí opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků z provedené inspekce  

 
Z obce 
V současné době jsou na VPP v obci zaměstnáni 

V. Nepraš a J. Rosypal, se sekáním větších ploch pomáhá 
V. Lipavský a s úklidem vypomáhala p. Hanyková. Znovu 
byla opravena střecha na škole, kde na několika místech 
zatékalo a byly vyčištěny zaplněné okapy. 

Bylo též provedeno odvodnění, které zabraňuje 
podmáčení školy a kapličky. Je též dokončeno prodloužení 
vodovodního řadu na zahumeni až k poslední prodané 
parcele Ing. Čermáka. V současné době je též dokončena 
příprava k výstavbě vysílače T-mobile na půdě školy. Byly 

přijaty žádosti na dotaci úpravy stromů a úpravy chodníku, 
osvětlení a cesty od kříže. 

Obec bude muset řešit i situaci na zahumenní cestě. 
V dohledném termínu nebude možno ji řešit tak, jak bylo 
naslibováno ze známých důvodů. Protože zemědělské 
družstvo po stížnostech občanů na prašnost odmítlo 
postupovat jak přislíbilo, že se bude třeba pětkrát denně 
kropit, budeme v rámci zákona hledat řešení jiné.  

Postupně doplňujeme nové www stránky obce, na 
kterých se dočtete informace o obci, včetně vysílaného 
hlášení rozhlasem. 

 
Jízdní řády podle Pardubického kraje 
Pardubický kraj zadal společnosti OREDO zpracování jízdních řádů v kraji, aby se ušetřilo. Co to v praxi pro nás znamená, 

jsem napsal ve stížnosti hejtmanovi kraje. Ve svátek, v sobotu a neděli by nejela žádná autobusová linka obcí, dále nutnost 
přestupů, jak do Litomyšle i do Proseče a znemožnění dopravy dětí do naší školky z Poříčí a odjezd prvního autobusu z Desné 
ve 455 hodin. Další podrobnosti jsou na internetových stránkách obce v aktualitách. První setkání v Litomyšli, kde se k tomuto 
připomínkování jízdních řádů sešlo 90 starostů, dopadlo špatně. Druhé setkání v Dolním Újezdu, kde nás bylo 15, bylo vedeno 
OREDEM tak, aby z jejich strany nebylo ústupků ve prospěch nás, jejich návrhy byly zcestné. 11. října má dojít k setkání 
s hejtmanem, vedením krajského úřadu, OREDEM a obcemi v Litomyšli. 
 

Obchod 
Paní Juzová končí prodej v obchodě k 30. září z rodinných důvodů. Oslovil jsem vedení Jednoty, odpověď byla, že 

požadavek dotace obce v případě jejich provozování by musel být asi 25 tisíc Kč měsíčně. QANTO na požadavek projednání 
ve vedení ani neodpovědělo. Pan Rejman z Budislavi mi řekl, že je to nad jeho síly. V současné době byl vyvěšen záměr 
pronajmout obchod a 29. září zasedá zastupitelstvo, kde se tento problém bude řešit. 
 

Pochod starostů v Praze 
Ve středu 21. září se konal protestní průvod Prahou, 

kterého se zúčastnilo na 950 starostů a starostek z celé 
republiky. Tato akce se konala proto, že vrcholí boj za 
zrovnoprávnění obcí při rozdělování výnosů z daní do 
obecních rozpočtů. Tato záležitost se táhne od roku 2005. 
Současně navržený model ministerstva financí je založen 
na poměru 1:3, to znamená, že nejchudší obec dostane 
jednu třetinu na každého občana proti Praze. V korunách 
to znamená, že malá obec dostane 10 tisíc na jednoho 
obyvatele, v Praze 30 tisíc Kč. Teď je to poměr 6 800,- Kč 

ku 31 700,- Kč. A příklady toho, jak se v Praze hospodaří, 
jsou známy. Například: cyklostezka za 150 milionů, tunel 
Blanka, Opencard a další. Konkrétní příklad, který byl 
v Praze uveden a mám jej k dispozici, včetně rozhodnutí 
rady Prahy 4. Nákup laviček do parku za 2 224 304,- Kč, 
jedna lavička byla nakoupena za 21 595,- Kč. A předseda 
vlády Nečas řekl: „V každé obci se najde BLANIČKA!“ U 
nás by toto zrovnoprávnění mohlo činit 800 tisíc ročně 
navíc do rozpočtu obce.                              Josef Jebousek

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informace obecního úřadu 



   

 

 
  MAS Litomyšlsko pro rozvoj života na venkově 

Do regionu bylo rozděleno přes 7 mil. Kč! Místní akční 
skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko o.p.s.) je 
nezisková organizace, která působí na území 38 obcí 
a dvou měst v okresech Svitavy a Chrudim. Cílem 
působení MAS Litomyšlsko je podpora rozvoje území 
a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. MAS 
Litomyšlsko zprostředkovává dotace z Programu rozvoje 
venkova (jeden z fondů Evropské unie) na menší investiční 
projekty měst, obcí, svazků obcí, zemědělců, podnikatelů, 
neziskových organizací nebo církevních organizací. MAS 
Litomyšlsko také poskytuje poradenství pro všechny 
subjekty v území v oblasti využívání dalších existujících 
dotačních titulů (strukturální fondy EU, národní programy 
a dotace, krajské dotace, nadace apod.) a sama realizuje 
rozvojové projekty, které zvyšují kvalitu života obyvatel 
v obcích a městech na území působnosti MAS 
Litomyšlsko.     

Od roku 2009 byly vyhlášeny v rámci Programu rozvoje 
venkova 4 výzvy k příjmu žádostí o dotaci na projekty 
měst, obcí, svazků obcí, zemědělců, podnikatelů, 
neziskových organizací nebo církevních organizací. 
V těchto výzvách bylo přijato 54 žádostí o dotaci, 32 bylo 
navrženo k finanční podpoře, 22 jich je zrealizováno 

a 10 jich nyní čeká na schválení nadřízeným orgánem – 
Státním zemědělským intervenčním fondem – SZIF. Na 
realizace projektů v území prostřednictvím MAS 
Litomyšlsko bylo dosud získáno přes 7 milionů Kč. 
Použití těchto finančních prostředků je již v území 
viditelné v podobě realizovaných projektů. Další 3,4 mil. 
Kč jsou již vyčleněny na projekty ze 4. výzvy. 

MAS Litomyšlsko také realizuje další projekty na 
podporu života ve venkovských oblastech, pravidelně 
každý měsíc vydává plakát informující o společenském 
životě v regionu, uveřejnění informací je pro zájemce 
bezplatné. K prezentaci aktivit jsou otevřené i webové 
stránky MAS, kde můžeme na žádost organizátorů 
zveřejnit plánované akce a aktivity. MAS Litomyšlsko 
aktivně vyhledává oblasti, kde může být nápomocna při 
rozvoji života na venkově.  

V průběhu listopadu 2011 bude vyhlášena 5. výzva 
k příjmu žádosti o dotaci. Již nyní můžete kontaktovat 
kancelář MAS a konzultovat Vaše záměry a projekty.  
Rádi pomůžeme s realizací žádosti o dotaci, protože 
ŽIVOT NA VENKOVĚ NÁS BAVÍ! 

Příklady zrealizovaných projektů naleznete na 
www.mas-lit.cz/fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 

Jubilea 
V tomto čtvrtletí oslavili: 
Stanislav Tomšíček  60 let                                                                       Stanislav a Růžena Novákovi 
Jaroslava Řehůřková   60 let                                                                                            Desná 122 
Růžena Šimková   75 let                                                                       oslaví  14. října 2011 zlatou svatbu 
Miloslav Capoušek  82 let                                                                Do dalších společných let hodně vzájemného          
                                                                                                                                porozumění, zdraví a pohody    
Narození:                                                                                                           ze srdce přeje syn Pavel s rodinou 
František Flídr 
Elena Valentínová 

Všem srdečně blahopřejeme 

 Římskokatolická farnost Proseč   
           „Multifunkční sál“ 

Zdravotní středisko Morašice 
         „Oprava  2. etapa“ 

    SDH Sedliště,  
„Pořízení stříkačky“ 

          Pro dlouhé podzimní a zimní večery  
                                      Knihovna Dolní Újezd 
                                            výpůjční doba 
 
 
pondělí    1230 – 1700 
úterý  a  čtvrtek    800  - 1200       1245 – 1600 
registrační poplatek děti do 15 let      30Kč/rok 
registrační poplatek ostatní čtenáři     70Kč/rok 

 
Zpívat a snít s Bekrasem 
úterý 11.října 2011 1930 h 
Smetanův dům Litomyšl 

Koncert při příležitosti 10. výročí vzniku 
dechového orchestru Bekras. 

Křest nového CD. 
Uvádí Karel Hegner (Brno). 

Vstupné: 100 Kč 



   

 

 
 
 
  

Měsíc září je už tradičně spjat 
s nástupem dětí do školy či školky. 
Jinak tomu není ani v naší mateřské 
škole.  

 Do Základní školy v Dolním 
Újezdu odešlo deset dětí a tento počet 
dětí mohl být přijat do naší MŠ 

v novém školním roce.  
Pro školní rok 2011-2012 je zapsáno 35 dětí, je tedy 

stoprocentně naplněna kapacita školy. Z Poříčí dojíždí či 
dochází 19 dětí, z Desné 12 dětí, z Dolního Újezdu 3 děti 
a z Horního Újezdu 1 dítě. Děti jsou dle věku rozděleny do 
dvou tříd.  RYBIČKY – starší děti, MYŠKY – mladší děti. 

Budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu 
s názvem:  

,,S RYBIČKOU A MYŠKOU KROKEM  PROJEDEME 
CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM''. Vzdělávací program 
vychází ze státem daného dokumentu, tzv. Rámcového 
programu pro předškolní vzdělávání.  

Školka je po nedávné rekonstrukci, takže o letních 
prázdninách proběhly jen menší opravy a drobná údržba 
zařízení. Nově byla vymalována velká třída a do ní bylo 
nainstalováno nové zastínění – rolety. Děti zde tráví 
odpolední odpočinek na lehátkách a v tuto dobu na ně 
svítilo přímé slunce. Proto tato investice byla nutná  

 
a celkem neodkladná. Na pořízení rolet se podílela 
polovinou Obec Desná a polovinou Obec Poříčí. Oběma 
obcím velice děkujeme. 

Myslím, že je vhodné zmínit i nové personální obsazení. 
Ředitelka Bc. Anna Veselíková, učitelky Veronika 
Lenochová z Mladočova a Bc. Alena Trávníčková z Čisté. 
Kuchařka Jana Chadimová z H. Ú a uklizečka Jana Kusá 
z Desné.  

Do předčasného důchodu odešla dlouholetá školnice paní 
Věra Dvořáková i paní učitelka Alena Chadimová. Oběma 
přejeme v nové životní etapě hlavně zdraví a pohodu 
a děkujeme za veškerou činnost pro školku a zejména pro 
samotné děti. V případě paní Věry Dvořákové se dá říci, že 
to bylo i více generací dětí, protože v MŠ pracovala přes 
dvacet let. Za zmínku stojí i to, že na místo školnice – 
uklizečky se hlásilo celkem 8 nových zájemkyň z Desné 
i z Poříčí. Rozhodování bylo těžké, protože pracovní místo 
bylo pouze jedno. Nakonec místo získala paní Jana Kusá 
z Desné, zejména proto, že již děti z Poříčí do školky 
dovážela a také zastupovala v případě nemoci. 

A co říci závěrem??? Těšíme se na nové kamarády, na 
nové zážitky, na společné akce, ale i na odpoledne, která 
s námi společně prožijí i rodiče našich dětí. V nejbližší 
době by to měla být Drakiáda a Podzimní tvoření s tatínky. 
                                                  Anna Veselíková, ředitelka

                                                                        
                                                                                

 
 
 
 
 

 
 

U příležitosti Pyrocaru 2011 se jela velkolepá jízda z Bílých 
Poličan do Přibyslavi. Druhá etapa se jela 25. srpna 2011. Její start 
byl v Rychnově nad Kněžnou a cíl v Poličce. Jednou ze zastávek 
byla naše obec Desná. Od 14 hodin vyhrávala u „hasičárny“ kapela 
Dolnovanka a přesně podle plánu, ve 1430 hodin, se objevila 
historická motorka  Jawa 350 žluté barvy, s bílým pruhem a nápisy 
VB, tak jak ji mnozí pamatujeme z nedávných let minulého režimu. 
Tato motorka byla obdivována i respektována účastníky silničního 
provozu po celou etapu. Za ní následovala očekávaná PRAGA AN, 
z roku 1928, doprovázená dalšími historickými vozidly a dalšími 
vozidly až po současnost. 

Přivítání proběhlo na desenském náměstí, kde byly předány 
místostarostou Jaroslavem Kladivou pamětní listy všem účastníkům 
jízdy a knihy o Desné. Dále byla připnuta pamětní stuha na prapor 
osádky historického vozidla, který putoval na slavnostní zahájení 
Pyrocaru 2011 a nyní je uložen v Centru hasičského hnutí 
v Přibyslavi. 

Na oplátku starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Ing. Karel Richter připnul pamětní stuhu na náš obecní prapor. Za 
doprovodu řízné dechovky se slavnostní průvod vydal na Točnu ke 
krátkému posezení a malému občerstvení.  

Poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili a jakýmkoliv 
způsobem přispěli k jejímu zdárnému průběhu.             L. Dvořák 
                                                                                                                               
 

 
 

Novinky z naší školičky 

To tu ještě nebylo 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
 

60 let života na vesnici - popis vývoje dle vzpomínek 
pokračování 

Píce se dříve po zaschnutí dávala na roháče. Pak po 
proschnutí ručně nakládalo z kup na vozy. Pro sušení sena 
na lukách se zkoušel i tzv. kopkovač, který seno sbíral 
z rulíků a  transportérem šlo do komory, kde se ještě 
muselo ručně urovnávat. Po naplnění se otevřela vrata 
a kupa nevalného tvaru vyjela na zem. Tyto kopkovače se 
ale moc neosvědčily a přestaly se používat. V JZD se 
začaly v některých stodolách, které sloužily jako sklad 
sena, budovat dřevěné rošty a pod ně se vháněl ventilátory 
studený vzduch. Skládání sena většinou ručně vidlemi, 
později, kde to bylo možné, za pomocí vzduchových 
senometů, někde dokonce i za pomoci lanového jeřábu 
s drapákem s dosti velkým výkonem. Současně se seno 
sbírá samosběracími velkoobjemovými vozy. ZD má 
několik seníků, některé i se solárně předehřívaným 
vzduchem pro dosoušení. Do seníků se s vozy zajíždí 
i dovnitř, seno se mechanicky vyhrne a za pomocí 
portálových jeřábů se postupně navrství na rošty. Jeřábů se 
používá i při zpětném vyskladňování.    

Chemická ochrana rostlin – v začátcích chemickou 
ochranu prováděly STS – (Strojní a traktorová stanice), 
které byly zakládány kolem roku 1950. Používány 
postřikovače P 900 s obsahem nádrže 900 litrů. Na plevele 
v obilí se používal přípravek Dikotex. Chemické přípravky 
doznaly velice rychlého vývoje. Účinnost se postupně 
zlepšovala. Po zrušení menších středisek STS, tj. asi v roce 
1959, začala zemědělská družstva chemickou ochranu 
provádět sama. Musela se zakoupit potřebná mechanizace 
i vyškolit pracovníky, kteří ochranu rostlin zajišťovali. 
Používané postřikovače P – 900 nahradily S – 033 z NDR, 
již daleko spolehlivější a přesnější. Později maďarský 
KERTITIX a polské postřikovače SLEZA. Dokonce 
i maďarský postřikovač na nákladním autě GLOBÁL. 
Dnes se většinou používají tažené postřikovače HARDY 
a nejnověji i samojízdné postřikovače  TECNOMA  
o záběru až kolem 30 m, vybaveny moderním počítačem 
pro  

řízení dávkování, záběru, závislosti na pojezdové 
rychlosti. Vývoj došel i tak daleko, že postřikovat lze i 
v noci s obsluhou řízení přes družici s přesností napojení 
další jízdy s tolerancí 10 cm. Kabina vybavena filtry proti 
chemickým látkám. Obsluha však musí řídit stroj 
v místech, kde jsou v poli sloupy elektrického vedení nebo  

stromy. Určitou dobu se dosti používala i letadla k  
ochraně i k přihnojování. V dnešní době se letecké 
aplikace používá většinou jen k jarnímu přihnojování 
dusíkem, tj. v době, kdy na pole ještě není možné vjet 
pozemně. 

Výživa rostlin - chlévská mrva (lidově hnůj) se dříve 
nakládala pouze ručně a to jak v salaších, tak 
v jednotlivých hospodářstvích ve hnojištích. Práce to byla 
velmi těžká, zvláště tam, kde byl dobytek ustájen na 
hluboké podestýlce volně. Na poli se musel hnůj z vozů 

ručně skopávat na kupky nebo rulíky a pak ručně vidlemi 
rozhazovat. Po určitou dobu, když ještě nebyla rozmetadla, 
se rozhazoval vidlemi přímo z naloženého vozu při pomalé 
jízdě. Bylo to však pouze pro mladší pracovníky a dosti 

nebezpečné. Časem se družstvo postupně vybavovalo 
nakladači, a to jak čelními, tak i závěsnými, postupně 
i samojízdnými. Dnešní nejvýkonnější nakladače, které 
družstvo vlastní, KNA 250, naloží nákladní auto o nákladu 
100 q na 2 nabrání. I rozmetání se postupně 
mechanizovalo. Od vanových rozmetadel, kde byl hnůj 
rozmetán na jednu stranu do boku a rozmetací kolo 
pojíždělo po voze, pak různé dvou a čtyřkolová rozmetadla 
s rozmetacím ústrojím vzadu, až po dnešní nákladní auta 
ŠKODA LIAZ a TATRA 815 s tonáží 80 až 100 q a výše 
zmiňovanými nakladači KNA, tvoří hnojnou linku 
s nebývalým výkonem.  

Umělá hnojiva se dříve rozhazovala též ručně z plechové 
mísy. Pro ledkování se používala i různá talířová 
rozmetadla. K velkému pokroku došlo nákupem 
odstředivých rozmetadel, kde hnojivo padalo na rotující 
talíře, které ho rozmetaly do šířky až 10 m. Základní 
hnojení po určitou dobu zajišťovala k tomu vytvořená 
střediska Agrochemického podniku (nejbližší v Cerekvici 
nad Loučnou). Časem se přecházelo i na kapalná hnojiva. 
Na Desné k tomu účelu vytvořen centrální sklad kapalných 
hnojiv pro celé družstvo i se zajištěním pro případ 
náhodného poškození některé z nádrží a se zařízením pro 
přečerpávání do cisteren k dovozu k aplikaci na pole. Tato 
hnojiva se aplikují pomocí postřikovačů a jsou pro výživu 
rostlin přijatelnější. V současné době se používá jak 
kapalných hnojiv, tak i strojených hnojiv 
převážně pozemní aplikací. Při aplikaci kapalného hnojení 
se používá, pokud je to možné, přimíchání chemických 
přípravků k ochraně rostlin při jedné pracovní operaci.  

Určitou dobu se na Desné pěstoval i len, mák, kmín, 
hrách, bob, hořčice, krmná kapusta na semeno i ke krmení, 
heřmánek atd. Len se zde pěstoval jak pro semeno tak 
i vlákno. Trhal se ručně, pak se muselo semeno vydrhnout 
buď na hřebenech neb strojích zv. drhlíky. Pak se stonek 
znovu převážel a rozprostíral po poli k vyrosení, kde se 
musel po čase holí obracet. Po vyrosení znovu svázat do 
otýpek a odvézt do tírny ke zpracování na vlákno. Nověji 
se používalo i trhaček tažených koňmi nebo traktorem. I na 
obracení byly stroje. Ke sběru vyrosených stonků se 
později používalo svinovacího lisu (na kulaté balíky). 
V současnosti se zde len nepěstuje.        Pokračování příště 

                                                     O. Kladivo

Vesnice včera a dnes



   

 

 
 

 
 

Primice je slovo významově odvozené od latinského prima – 
první.  A první vstup do nové životní etapy je pro každého 
člověka i pro jeho blízké krokem slavnostním, nejinak je to 
zvykem u kněžského svěcení. Novokněz se představuje 
veřejnosti při slavnostní primiční mši svaté.  

Jaký význam má svěcení vystudovaného muže na kněze? 
Vždyť již převzal diplom po složení státních zkoušek při 
promoci od přestavitelů fakulty, který ho opravňuje k výkonu 
povolání. V církvi katolické to je ustanoveno tak, že se 
k udělení kněžského svěcení vyžaduje vysokoškolské studium, 
které dá nezbytné vědomosti potřebné úrovně, ale ještě 
neopravňuje k výkonu duchovní moci a správy. Protože církev 
nese svůj původ a pověření od Krista, Božího Syna, jen ona 
může skrze biskupy svěcením (skládáním rukou na hlavu 
adepta) předávat svoje povolání na další osoby. Dává jim tím 
sílu a povinnost zprostředkovávat nám, všem lidem, duchovní 

dary, které Bůh má pro každého připravené. Kněz přináší vysvětlení Božího slova, návrat provinilých zpět do společenství 
lásky a především služba mše svaté, kdy k nám bezprostředně přichází Bůh do našeho nitra. 

Mgr. Petr Boštík SDB, (Salesiáni Dona Boska) tyto náročné požadavky splnil více jak desetiletou přípravou v noviciátu řádu 
sv. Dona Boska a současně vystudováním bohoslovecké fakulty 
v Českých Budějovicích, bylo mu 17.9.2011 v Brně biskupem 
Hrdličkou uděleno kněžské svěcení a 25.9. slavil v Poříčí na 
hřišti u Orlovny svoji primiční mši svatou .  Farníci k této 
příležitosti připravili vyzdobené podium a příjemné prostředí v 
nově vybudovaném sportovním areálu. Tuto slavnost společně 
prožilo mnoho kněží a spolubratrů z řádu, farníků i hostí z okolí. 

Následující roky bude Petr pracovat v salesiánské komunitě ve 
Zlíně, kde se zapojí do práce farnosti ve středisku mládeže.  

Mezi Petrovy záliby patří od dětských let především sport a 
práce v elektrotechnice.                             Stanislav Tomšíček 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letošní sezóna je nabitá soutěžemi a úspěchy, jaké se 
neopakují každý rok. 

             (foto poháry získané v sezoně 2010/2011) 
 
 
Začít můžeme vůbec prvním vítězstvím týmu mužů 

Desné B na soutěži okresní ligy od jeho založení v roce 
2006. Stalo se dne 26.6.2011 v Telecím a vítězný čas byl 
18,93.Tým mužů A skončil devátý, ženy A pobraly 
2. místo, ženy B 4. místo.                          

Další týden pokračovala okresní liga 
v Hartmanicích, kde se nejlépe dařilo týmu mužů A 
a časem 18,19 byli druzí, muži B pátí. V ženské 
kategorii se lépe dařilo děvčatům týmu B, které 
skončily čtvrté před pátým Áčkem. 

O svátcích 5.-6.7.2011 putovala početná výprava 
z Desné do Ostravy podpořit desenské dorostenky na 
MČR dorostu v požárním sportu. První dorostenecký 
tým v historii, který se zúčastnil MČR, se ujal své 
role statečně, děvčata se nezalekla celorepublikové 
konkurence a ukázala, že na Desné požární sport umí 
a získala bronzové medaile v požárních útocích. 
Celkově se pak děvčata umístila na desátém místě. 

Dne 16.7.2011 se konalo okresní kolo v PS 
v Kamenci, družstvo mužů i žen postoupilo do krajského 
kola. Ženy se s přehledem stávají okresními přebornicemi, 
muži postoupili z druhého místa. 

Další sobotu 23.7.2011 se konala soutěž OLS 
v Bohuňově, kde se nejlépe dařilo týmu žen A, odvezly si 
pohár za druhé místo. Týmy mužů po chybách pobrali 
11. a 12. místo. 

Za týden 30.7.2011 si celkem 16 týmů mužů a žen ze 
čtyř okresů Pardubického kraje přijelo poměřit síly do 
Mladkova, kde se konalo krajské kolo v PS. V počasí 

Nabitá hasičská sportovní sezóna 

Primice v mladočovské farnosti 



   

 

 
s teplotami připomínajícími spíše konec října se desenské 
týmy utkaly s konkurencí velmi dobře, muži získali trofej 
za třetí místo, ženy po devíti letech vítězí na kraji 
a postupují na MČR do Ostravy! 

Odpočinek se nekonal, hned v neděli jsme jeli na okraj 
našeho okresu do Rozhrání. Další soutěž seriálu okresní  
ligy v požárních útocích, ve které opět Desná kralovala. 
Muži A vítězí, ženy A taktéž, tým žen B je druhý. Tým 
mužů B bohužel svůj pokus nedokončil. 
     O víkendu  6.-7.8.2011 se několik desenských 
závodníků zúčastnilo sobotních večerních stovek.  Nejlépe 
se předvedl Pavel Šimek (18,14, 39. místo) a Šimková 
Zuzana (19,65, 34. místo). 
   V neděli pak pokračovala OLS v požárních útocích, 
která byla opět okořeněna v podobě týmů z celé České 
republiky. Opět naše dámské Áčko ukázalo zbytku 
startovního pole a divákům nejrychlejší útok ve své 
kategorii. Čas 18,18 je dokonce jejich nový osobní rekord. 
Děvčata B získala 7. místo. Muži A po technické závadě 
na stroji brali 11. místo, mužům B se také příliš nedařilo, 
skončili na 16. místě. 

V sobotu 13.8.2011 pokračovala Okresní liga Svitavska 
soutěží na Desné. Dobrý dojem z perfektně organizačně 
zabezpečené soutěže mírně zkazily prudké lijáky. Po šesti  
slunečných ročnících jsme si však déšť určitě minimálně 
na šest let dopředu vybrali. Jak mnoho z Vás mohlo vidět,  
ženské Áčko opět předvedlo svoji perfektní kondici 
a poprvé doma vítězí s časem 19,43! Muži A získali 
2. místo. Desenská Béčka pobrala shodně pátá místa.  
Poslední dvě soutěže OLS se konaly po uzávěrce  
 

 
Deseňáčku. SDH Desná zatím vedla tabulku OLS 
v kategorii mužů i žen, jak OLS dopadla, se můžete 
dozvědět na www.sdhdesna.cz 

Vrcholem hasičské sezóny je bezesporu MČR v PS 
v Ostravě, netradičně konané už o srpnovém víkendu 19.- 
21.8.2011 společně s profesionálními hasičskými 
záchrannými sbory (HZS). Za HZS Pardubického kraje se 
představil také Lukáš Flach. 

Pardubický kraj reprezentoval v kategorii žen SDH 
Desná a kategorii mužů SDH Široký Důl. 

Děvčata zúročila zimní a jarní přípravu, předvedla velice 
pěkné výkony. Získala celkové 6. místo. Muži 
z nedalekého Širokého Dolu jsou mistři České republiky 
v požárním sportu! 

Reprezentantům HZS Pardubického kraje se smůla lepila 
na paty - celkové 13. místo. 

Pardubický kraj je v  součtu umístění týmů nejúspěšnější 
z celé ČR.                                         Martin Lipavský

                           

                    dorostenky na MR v Ostravě 
(nejmenší fanda, který je doprovázel, je  Pepča Rosypal)                                   družstvo žen na MR v Ostravě 
                                                                                                                                  
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

  

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

Anna Veselíková, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Josef Jebousek. Neprošlo jazykovou úpravou. 
Tisk: AP tiskárna Osík. Zdarma. Internetová verze na www.obecdesna.cz 

Moštování ovoce 
Zahrádkářský svaz Dolní Újezd zahajuje 

moštování ovoce. 
Zahájení moštování 17. září 2011. 
Každou sobotu od 8 – 13 hodin. 

 

Výkup padaných jablek 
Od 16.8.2011 je u Přibiňovského mostu (u Křížku) 

zahájen výkup padaných jablek. 
Výkup bude každé úterý, čtvrtek a sobotu 

od 1600 do 1800 hodin. 
Cena 1,50 Kč/kg. 

                                                                                      Výstava drobného zvířectva 
                                            ZO ČSCH Dolní Újezd pořádá ve dnech 5. – 6. listopadu 2011 v chovatelském středisku        

                                                okresní výstavu králíků a tradiční výstavu drobného zvířectva. Výstava bude doplněna           
                                                                         výzdobou a výpěstky místního Českého zahrádkářského svazu.  

                                                                                                Bohaté občerstvení zajištěno.  
                                                                               Na vaši návštěvu se těší chovatelé a zahrádkáři. 
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