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půjdeš zpátky, musíš přivést pomoc. Zůstanu tady
a pokusím se ji trochu zahřát. Možná by mohla i sníst 
kousek rohlíku, co mám v kapse.” „Ale já tě tu nemůžu 
nechat!” plakal dál bratr. „Nemusíme zmeškat mši oba,” 
řekl Pedro. „Budeš se dívat a poslouchat dvakrát. Jednou 
za mě a jednou za sebe. Ježíšek určitě ví, jak bych se k němu 
rád pomodlil. Vezmi si tenhle stříbrňák a jestli to půjde, tak 
ho polož na oltář jako oběť, až se nikdo nebude dívat.”
S těmito důležitými pokyny se mu nakonec podařilo 
vyprovodit bratra do města, i když musel hodně mrkat, 
aby zahnal slzičky zklamání.

Veliký kostel vypadal té noci překrásně a slavnostně. 
Varhany hrály a tisíce lidí zpívaly, až se zdi kostela otřása-
ly. Na závěr mše se vydal k oltáři průvod lidí s obětními 
dary. Někdo nesl šperky, někdo koše plné zlata. Slavný 
spisovatel přinesl knihu, kterou sepisoval řadu let. Na 
konci průvodu kráčel král té země a doufal, tak jako 
všichni ostatní, že právě za jeho dar vánoční zvony 
zazvoní. Za vzrušeného šepotu celého davu sňal král
z hlavy korunu posetou drahými kameny a položil ji na 
oltář. „Teď určitě uslyšíme zvony,” říkali všichni. Dočkali 
se však jen hvízdání větru ve věži.

Průvod skončil a sbor začal zpívat závěrečný chva-
lozpěv. Najednou varhaník přestal hrát a zpěváci zmlkli.
V kostele zavládlo hrobové ticho. Všichni napínali uši
a poznenáhlu si začali uvědomovat jemný, ale zřetelný 
zvuk věžních zvonů. Vzdálená hudba zaznívala jasně
a čistě, nikdo z přítomných ještě nikdy neslyšel něco tak 
krásného.

Každý hned vstával a díval se k oltáři, aby viděl, jaký to 
báječný dar probudil zvony z dlouholetého mlčení. 
Zahlédli však jen malého chlapce, který se nepozorovaně 
přikradl k oltáři a položil na něj stříbrňák svého bratra.

Raymond Macdonald Alden

Před dávnými časy stál uprostřed velikého města na 
vysoké hoře velkolepý kostel. Když ho při výjimečných 
příležitostech celý rozsvítili, zářila jeho okna daleko do 
kraje. Co však bylo na kostele ještě pozoruhodnější než 
krása a výstavnost, to byla legenda, která se vázala k jeho 
zvonům.

V rohu kostela stála vysoká šedivá věž a na jejím 
vrcholku visely, jak se mezi lidmi tradovalo, ty nejkrásnější 
zvony na světě. Po dlouhá léta je však nikdo neslyšel 
zvonit. Dokonce i o Vánocích zůstávaly němé. Bylo 
zvykem přinášet do kostela na Štědrý večer dary jako oběť 
Ježíškovi. Jednou přinesl kdosi na oltář dar tak výjimečný, 
že se zvony na vysoké věži rozezněly přenádhernou 
hudbou. Lidé říkali, že je rozhoupal vítr, jiní tvrdili, že to 
udělali andělé. Teď už však po dlouhá léta nikdo nepřinesl 
tak skvělý dar, aby se zvony znovu rozehrály.

V malé vesnici několik mil od města žil se svým bratrem 
chlapec Pedro. Nevěděli skoro nic o kouzelných vánoč-
ních zvonech, ale slyšeli o mši v kostele a rozhodli se, že si 
tu podívanou nenechají ujít.

Na Štědrý den mrzlo, až praštělo a země se pokryla 
jinovatkou. Pedro s bratrem vyrazili brzy po poledni
a před setměním došli k městu. Právě se chystali projít 
velikou bránou, když Pedro zahlédl vedle cesty ležet něco 
tmavého. Byla to vyčerpaná nemocná žena, která těsně 
před hradbami upadla a neměla už dost sil najít si nějaké 
přístřeší. Pedro se pokusil ji vzbudit, ale žena ztrácela 
vědomí. „Nedá se nic dělat, bráško, budeš muset jít sám.”

„Bez tebe?” rozplakal se maličký. Pedro pomalu 
přikývl. „Tahle paní by tu zemřela, kdyby se o ni nikdo 
nepostaral. Všichni jsou teď už nejspíš v kostele, ale až 

Noc, kdy zvonily zvonky

Den, kdy se na Desné
rozezní koledy

Pozvánka na zpívání u jesliček

Vezměte s sebou svíčku nebo lampičku,
bude možnost odnést si Betlémské světlo. 

 bude v neděli 23. prosince od 16 hodin
u našich jesliček.

„Zastav se, přijmi pozvání, které může proměnit Tvůj 
vnitřní spěch v hledání toho, co je opravdu důležité.“
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Memoriál Karla Podhajského v Litomyšli

Ve dnech 28. – 30. září 2018 se konal 
v Litomyšli 80. ročník Memoriálu 
Karla Podhajského. Karel Podhajský 
(1871 - 1930) se narodil v Litomyšli, 
vychodil zde Obecnou školu a poté 
absolvoval Obchodní akademii 
v Praze. Nejprve pracoval pro pojišťo-
vací společnost a od roku 1900 nastou-
pil jako účetní Osady města Litomyšle 
a od roku 1903 až do smrti zastával 
funkci důchodního.

Většinu volného času věnoval 
myslivosti a kynologii. Byl členem 
Ústředního spolku pro ochranu 
honitby a chov loveckých psů v Če-
chách.  V roce 1923 se podílel na 
založení Československé myslivecké 
jednoty. Stál u založení plemenné 
knihy loveckých psů. Též se zasazoval o vznik Českoslo-
venské ornitologické společnosti. Často přispíval články 
do tehdejších odborných časopisů. Sestavil zkušební řád 
pro ohaře a jako rozhodčí jezdil po výstavách a zkouškách 
psů. Plně se věnoval i výcviku svých psů.

Od roku 1931 byly na jeho památku pořádány 
Všestranné zkoušky Podhajského, které byly později 
přejmenovány na Memoriál Karla Podhajského. Stalo se 
již tradicí, že každý desátý ročník je pořádán v Litomyšli, 
tj. v jeho rodném městě.

Program letošního 80. ročníku Memo-
riálu Karla Podhajského začal polože-
ním věnců ke hrobu a k rodnému 
domu Karla Podhajského. Následoval 
slavnostní průvod přes náměstí na 
Zámecké návrší. Na I. nádvoří lito-
myšlského zámku se konalo slavnostní 
zahájení. Poté odjezd do honiteb, kde 
se konaly práce na poli, v lese i na vodě. 
Jako doprovodný program se večer ve 
Smetanově domě konala přednáška
o sokolnictví, beseda s hokejovou 
legendou, myslivcem a kynologem 
Dominikem Haškem. Během celého 
dne ve spolupráci s Regionálním 
muzeem též ve Smetanově domě 
výstava o historii i současnosti mysli-
vosti na Litomyšlsku. Ráno v třetí den 

soutěže byl slavnostní nástup v Klášterních zahradách
a pak znovu odjezd do honiteb a pokračování v soutěžích. 
Slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků v neděli večer 
na I. zámeckém nádvoří. Celého průběhu i příprav se 
aktivně účastnil i náš člen Mysliveckého spolku pan 
Václav Severa.

 Celkem se soutěže účastnilo 17 psů a to 11 z ČR a 6 ze 
zahraničí. O náročnosti soutěže svědčí i to, že 8 psů 
neuspělo. Vítězem se stal pes německý ohař krátkosrstý 
Columbo od Jizerského splavu s vůdcem Lumírem 
Růžičkou. Oldřich Kladivo



3

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 24. 9. 2018

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- prodej obecního pozemku p. p. č. 60 manželům 

Hrádkovým a kupní smlouvu
- prodej obecních pozemků dle gometrického plánu 

p. p. č. 2/4 a p. p. č. 2/17 p. Klasovitému a kupní
smlouvu

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Poříčí na dovážení dětí z Poříčí do MŠ 
Desná

- požární řád obce Desná
- rozpočtové opatření č. 3/2018 a č. 4/2018
- smlouvu o pronájmu budovy stojící na p. p. č. 257

na hřišti
- smlouvu o dílo na úpravu veřejných prostranství

v obci
- podání ústavní stížnosti proti Rozsudku Nejvyššího 

soudu České republiky 
- uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl

na projednávání přestupků a výkon státní  správy
o sociálně právní ochraně dětí

- smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku od 
Nadace ČEZ na projekt a názvem „Zvýšení  akce-
schopnosti sboru dobrovolných hasičů v Desné“
k vybudování topného systému v hasičské  zbrojnici

Poplatek za svoz a likvidaci
odpadu v roce 2019

Upozorňujeme občany, že výše poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro rok 2019 činí dle obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2018 za jednu osobu 660,- Kč. Poplatek je 
splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku nebo ve dvou splátkách, vždy nejpoz-
ději do 30. 4. a do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři 
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce

č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné.

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 4. 10. 2018

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- prodej obecních pozemků dle geometrického plánu

p. p. č. 126, p. p. č. 638/2, p. p. č. 639/11
a p. p. č. 639/12 manželům Krčmářovým a kupní
smlouvu

- prodej obecního pozemku dle geometrického plánu
p. p. č. 639/10 p. Stráníkové a kupní smlouvu

- smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy požární 
zbrojnice Desná“ s firmou RA stavební s. r. o. Radiměř

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 31. 10. 2018

Zastupitelstvo obce Desná projednalo a schválilo:
- program ustavujícího zasedání
- zvolení jednoho místostarosty
- uvolněnou funkci starosty
- neuvolněnou funkci místostarosty
- zvolení starostou pana Jaroslava Kladivu
- zvolení místostarostou pana Josefa Jebouska
- zřízení finančního a kontrolního výboru
- předsedou finančního výboru paní Mgr. Věru 

Rosypalovou, členy finančního výboru Miluši
Řehůřkovou a Ing. Miroslava Nádvorníka

- předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího 
Kvapila, členy kontrolního výboru Mgr. Jana Wątrobu
a Jiřího Tomšíčka

- odměny předsedů finančního a kontrolního výboru

Odpady 2019 - 2020

Dne 22. 11. 2018 proběhla valná hromada Komu-
nálních služeb Hlinecko, svazek obcí, kde jsme byli 
seznámeni s dosavadní činností svazku a zároveň také, 
bohužel, se stále rostoucími náklady na provoz.

Zvyšující se náklady: 
• mzdové náklady cca 10% od 1. 1. 2019

(aby neutekli zaměstnanci) 
• rostoucí cena pohonných hmot 
• navýšení ceny likvidace odpadů (které se 

likvidují mimo skládku svazku) a několik 
dalších méně důležitých.

Z těchto důvodů byl odsouhlasen vyšší poplatek na 
jednoho poplatníka ve výši cca 660 Kč. Mnoha lidem se 
částka bude zdát vysoká, ale pokud si uvědomíme, že cena 
je 1,81 Kč na poplatníka a den, tak za tuto cenu pořídíme 
asi tak akorát jednu SMS zprávu. Za stejnou službu platí
u konkurenčních společností (AVE, LIKO) přibližně o 10 % 
více. Cena je udržitelná 3–4 roky za současného stavu 
ekonomiky. Potvrzením toho, že svazek pracuje dobře, 
může být vstup města Proseče do svazku za stejných 
podmínek. 

„Poděkování”

Obecní zaměstnanci „děkují” těm občanům Desné, 
kteří nerespektují upozornění na kontejneru na hřišti
a přes zákaz do něho házejí větve (našly se v něm dokonce 
i dva plastové desetilitrové kanystry ještě se zbytky nafty). 
Kvůli jejich neukázněnosti se tak „mohou” pracovníci 
obce v kontejneru průběžně přehrabovat. Přehrabování 
pokračuje ještě po vysypání odpadu na hnojiště. Pokud 
družstvo zjistí, že tam sypeme něco jiného, než na čem 
jsme domluveni, tak si můžeme nechat vyvážet kontejner 
do Litomyšle. Hlavně, že je co dělat.

Jaroslav Kladivo

Jaroslav Kladivo
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V tomto čtvrtletí  oslavili:

Tomáš Heinz 50 let
Marta Kárská 65 let
Jaroslav Nádvorník 70 let
Emílie Čermáková 81 let
Helena Kladivová 85 let

Jubilea

Všem oslavencům přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou životní pohodu.

Narození

Marie Lucie Zahálková
Magdaléna Šimková

Jízda na červenou se řidičům
může prodražit 

Na jaře příštího roku technici nainstalují na světelné 
křižovatce kamery, díky nimž bude snazší postihovat 
řidiče, kteří ohrožují ostatní jízdou na červenou. Jedná se
o poměrně častý přestupek a rada města se společně
s dopravní komisí několik měsíců zabývala tím, jak 
bojovat proti tomuto nebezpečnému chování řidičů. 
Kromě hlídek státní a městské policie tak bude situaci 
nově monitorovat i kamerový systém, který řidiči znají
z úsekového měření rychlosti z ulic T. G. Masaryka, J. E. 
Purkyně a Moravská. Záznam z kamer na světelné 
křižovatce nebude využíván k hlídání dodržování 
maximální povolené rychlosti, ale pouze pro účely 
postihování jízdy na červenou. „Jízda na červenou je 
nebezpečná a víme, že se to na světelné křižovatce děje, 
proto jsme přistoupili k tomuto kroku. Naším cílem není 
řidiče pokutovat, ale přítomností kamer je odradit od 
porušování zákona. Stejně tak se nám povedlo ukáznit 
řidiče, kteří u škol, nemocnice a v hlavním tahu na Svitavy 
nerespektovali padesátku,“ říká k opatření Radomil 
Kašpar. K instalaci kamer dojde v březnu, kdy uplynou 
dva roky od zavedení úsekového měření rychlosti
v Litomyšli, a také dojde k prodloužení nájmu technického 
vybavení na další dva roky. V rámci prodloužení smlouvy 
s dodavatelskou firmou vedení města zvažuje, že se 
radary umístí také na ulici Zahájská, kde si obyvatelé 
dlouhodobě stěžují na neohleduplnost projíždějících 
řidičů. Další informace k tomuto tématu přineseme
v dalších vydání Lilie. 

24. 12. Štědrý den pondělí Budislav 16.00
Mladočov 22.00

25. 12. Boží Hod úterý Mladočov 8.30
Budislav 10.00

26. 12. sv. Štěpána středa Mladočov 8.30
31. 12. sv. Silvestra pondělí Mladočov 17.00

1. 1. Nový Rok úterý Mladočov 8.30

-mv-

Bohoslužby
na Vánoce 2018 

více na: www.farnostmladocov.cz

Zastupitelstvo obce Desná
Vám všem přeje pěkné prožití
vánočních svátků
a pevné zdraví
v roce 2019.

Polka
pro Desnou

Vážení spoluobčané, Dechová hudba Dolnovanka si 
Vás dovoluje oslovit v předvánočním čase a popřát Vám 
nejen hezké Vánoce, ale především hezký rok 2019 a do 
něho hodně zdraví, příjemné vztahy mezi Vámi všemi
a hlavně hodně dobré české muziky. I Dolnovanka se 
snažila po vzoru jiných obcí v republice vytvořit skladbu
i pro Desnou, jelikož desenské zastoupení na žádné akci, 
kde hraje Dolnovanka, téměř nikdy nechybí. Ani ve 
vzdálené Soběslavi. A to je ještě potřeba připomenout i fan 
klub z širokého okolí, především z Lezníku, Lubné, 
Dobříkova a Vysokého Mýta. Všem těmto našim přízniv-
cům moc děkujeme a budeme je teď už každým rokem 
zvát na setkání muzikantů a kamarádů dechové hudby 
v listopadu do kulturního domu v Čisté. Myšlenka napsat 
polku o Desné je stará zhruba dva roky, když jsme křtili 
CD nosič s Dolnújezdskou polkou ve Smetanově domě. 
Tehdy ale nemohla být napsaná z toho důvodu, že autoři 
požadovali okamžité nahrání ve studiu a její šíření pomocí 
médií a Dolnovanky. A ta chvíle k nahrání byla naplánová-
na na letošní podzim, což se však kapele z nedostatku času 
i financí nepodařilo uskutečnit. Tak nám na to zbývá jaro, 
až skončí plesová sezóna. Textař Jaroslav Hájek z Batelova 
u Jindřichova Hradce je nejplodnějším autorem textů
o vesnicích a městech v naší republice a s ním jsem měl 
domluvený text písně. Přestože je hodně vytížený i jako 
velký včelař, přijel k nám do Desné poslední červencovou 
sobotu, aby si obec prohlédl. Text měl napsaný během 
týdne. V něm se nesmí opakovat stejná slova, která jsou 
v Dolnoújezdské polce, proto ani název skladby nemůže 
být Desenská polka, ale její název bude Vyznání Desné. 
Dále by se neměl opakovat ani autor hudby. Pro 
Dolnoújezdskou polku složil hudbu Antonín Pecha 
z Prahy a tak jsme museli hledat jinde. A našli jsme toho 
nejpovolanějšího dechovkového skladatele, Václava 
Maňase mladšího ze Zlína, uměleckého vedoucího 
Valašky a v současné době na Moravě jedenoho z nejhra-
nějších skladatelů. Věřím, že se Vám bude polka Vyznání 
Desné líbit. Jakmile se ji naučí naši zpěváci, začneme ji hrát 
a to třeba už na Májové křídlovce 4. 5. 2019 v Trstěnicích.

Petr Čermák
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Novinky z naší školičky

Nezadržitelně se blíží konec dalšího kalendářního 
roku. Je tu čas adventu, vánoc, radostného očekávání
a krásných přání pro rok 2019.

A co podzim, už je pryč??? A copak se asi tak dělo ve 
školce??? 

V podzimních měsících nás ve školičce několikrát 
navštívilo divadýlko s různými pohádkami, měli jsme 
drakiádu, hudební dopoledne s panem varhaníkem, 
Předvánoční tvořivou dílničku s rodiči a pan Václav 
Severa dětem ukázal výcvik loveckého psa a své trofeje. 
Také jsme měli oslavy narozenin dětí - vždy s chutným 
dortem, slavnostní tabulí, fotografováním a malým 
dárečkem pro oslavence. 

A už se blíží zimní čas, advent...
Ve školce je v tento předvánoční čas velmi živo

a napilno. Společně tvoříme, vyrábíme, pečeme, zpíváme, 
tancujeme, recitujeme,..., aby vše bylo připraveno na 
vánoční besídku a příchod  vzácné návštěvy...

A už je to tady. Je středa 5. prosince a my netrpělivě 
oknem vyhlížíme Mikuláše, čerta a andílka. Za dveřmi je 
slyšet tichounké zvonění a dveře se otvírají. Děti ustrašeně 
pokukují a některé se ihned vrhají do náruče paní učitelce. 
Do školky ale vždy chodí hodný čertík, tak se děti nemuse-
jí vůbec ničeho bát!!!

Mikuláš předstoupí před děti a čte z knihy všechny 
pochvaly a zlobeníčka. Děti musí slíbit, že se polepší a za to 
dostanou od andílka pytlíček s nadílkou. Pak společně 
zazpíváme a návštěva odchází zase ,,do další školky“. 
Tuto akci nám tradičně zajišťují ženy z Poříčí (děkujeme).

Velká vánoční besídka bude letos v sobotu 15. prosince 
od 14.00 hodin v KD v Poříčí. Kulturní dům je vždy 
zaplněný rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými, kteří pak 
dětem radostně tleskají a spokojeně se usmívají. Pohoštění 
v klidném vánočním duchu je pro všechny příjemným 
zpestřením hektické předvánoční doby.

Poslední týden čekají děti ještě návštěvy u seniorů, 
kteří přišli o svého životního partnera, a děti je potěší 
básničkou, písničkou a malým dárečkem.

A poslední akcí je Desenské jesličkování, kde děti 
vystoupí se svým vánočním programem… a pak už jen 
pohodička v rodinném kruhu...

 Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy
foto: Nikola Kvapilová, DiS., učitelka MŠ

Přejeme všem krásné
a příjemné prožití
vánočních svátků.

všem svým zaměstnancům za dobrou práci, 
Obci Desná i jejím zaměstnancům, 

Obci Poříčí, MKS Desná za drobné opravy, 
firmě BAVO Poříčí

a všem těm, kteří napomáhají
dobrému chodu této

příspěvkové organizace!!!

Mateřská škola děkuje:
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Využití Tříkrálové sbírky 2018

V rámci Tříkrálové sbírky 2018 se nám, díky Vaší 
štědrosti a pomoci, podařilo celkově vybrat

částku 260.142 Kč.

Naší Farní charitě se vrátila částka 169.244 Kč, což je cca 
65% z celkové částky. Zbývajících 35% jde na humanitární 
pomoc, celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii 
sbírky. Více informací o tomto rozdělení najdete na našich 
webových stránkách: www.dolniujezd.charita.cz

V letošním roce byly z této částky zakoupeny nové 
zdravotní pomůcky v hodnotě cca 47.000 Kč – a to:
3 antidekubitní matrace s kompresorem, elektrická 
polohovací postel a 2 klozetová křesla. Zbývající částkou 
byly uhrazeny provozní náklady pečovatelské a ošetřova-
telské služby (např. nájemné, povinné revize a školení…).

V souvislosti se záměrem na rok 2019 jsme zažádali
o změnu záměru letošního, a to o převedení částky
40.000 Kč do následujícího roku, kdy bychom chtěli 
zakoupit nové vozidlo pro naše zdravotní sestry v ošetřo-
vatelské službě, které se dopravují za pacienty. Sestřičky 
zajišťují odborné zdravotní úkony dle ordinované péče 
obvodním lékařem pacienta. Se souhlasem parkují 
služební automobily u svých domovů, aby byly schopny 
zajistit návštěvu u pacienta i ve večerních hodinách, 
o víkendech, u těžkých pacientů při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu, apod. Letos jsme se museli rozloučit 
s naším nejstarším automobilem Škoda Felicia. Bohužel 
nám ještě jedno z aut pro sestřičky neustále zlobí a opravy 
stoupají. Za poslední roky jsme za jeho opravy vydali 
částku v řádu cca 50.000 Kč, proto jsme se rozhodli
k zakoupení nového automobilu.

Záměr na její využití, jak už jsme výše zmínili, je nákup 
nového automobilu pro ošetřovatelskou službu.

Prosíme o účast i starší děti, abychom do případných 
mrazů nemuseli vysílat jen malé koledníčky. 

Všem dětem a vedoucím skupinek děkujeme, že nám 
pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit. A také 
děkujeme Vám všem, že každoročně přijímáte a obdaro-
váváte tři krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují.

Tříkrálová sbírka 2019 se uskuteční
v sobotu 5. ledna 2019.

Protože nám konec roku klepe na dveře, 
chtěli bychom Vám touto cestou popřát klidné 

a požehnané prožití vánočních svátku a do 
nového roku hodně Boží milosti.

Farní charita Dolní Újezd

Farní den

Nynější administrátor naší farnosti P. Jiří Štorek byl již 
po druhé otcem myšlenky, že by bylo dobré alespoň 
jednou ročně se setkat ve společenství mimo kostel na 
„Farním dnu“. V neděli 14. října se farníci po mši svaté 
odebrali do kulturního domu v Poříčí, aby prožili den 
společně. Smyslem tohoto setkání je vytvořit „farní 
rodinu“, více se seznámit a pobesedovat při dobrém 
obědě, kafíčku a výborných koláčích. To vše bylo doplně-
no o zajímavé vyprávění s promítáním fotografií otce 
Jiřího z jeho letošní cesty po Itálii z poutních míst a míst 
uchovávajících eucharistické zázraky Assisi, Lanciano, 
Loreto, Manoppella, Monte S. Angelo, Padová, Ortona
a San Giovanni Rotondo. Též jsme se seznámili s mnoha 
dalšími pozoruhodnostmi z církevního života a kostelů po 
světě.

Hostem byl starosta Poříčí p. František Bartoš, který se 
s námi podělil o dojmy, když v Irsku přebírali zlatou 
medaili za péči o veřejné prostranství a zeleň v evropské 
soutěži Entente Florale (Kvetoucí sídla). Farní den  
příjemně a rychle uběhl do podzimního podvečera, kdy se 
všichni rozešli do svých domovů. Poděkování patří všem, 
kteří jakýmkoli způsobem přispěli k organizaci akce
a neméně také všem zúčastněným z naší farnosti.

V létě také uskutečnil společný poznávací zájezd 
s farností Litomyšl na Zelenou Horu se zastávkami v domě 
pro maminky v nouzi v Hamrech, v nových kaplích sv. 
Zdislavy ve Studnici a kapli sv. Cyrila a Metoděje ve 
Škrdlovicích a v klášteře ve Žďáru nad Sázavou. Závěrem 
pouti byla zastávka v rodišti P. Štorka v Jeníkově
u Hlinska, kde nám ukázal dům, který na své náklady 
postavil a který slouží především k exercičním akcím, 
prázdninovým chaloupkám pro děti a jejich ubytování. 

Anna Šimková



Všeobecný praktický lékař
v Dolním Újezdě
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MUDr. Pavel Jílek, všeobecný praktický lékař

569 61 Dolní Újezd 383

tel.: 461 631 114

Odb. 001, IČZ 68053000

IČO: 04931653

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

7.30–12.00 pro nemocné

12.30–15.00 návštěvní služba a administrativa

7.30–12.00 pro objednané

12.30–15.00 pro nemocné

7.30–12.00 pro nemocné

12.30–15.00 návštěvní služba a administrativa

7.30–12.00 pro nemocné

12.30–15.00 pro objednané

7.00–12.00 pro nemocné

Odběry krve jsou prováděny v pondělí, ve středu
a v pátek v době 7.00 – 7.30 hod.

Výše uvedená pravidelná ordinační doba je určena pro 
běžná ošetření nemocných. Na časově náročnější vyšetření 
(preventivní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, před-
operační vyšetření, návrhy na lázeňskou péči, vypsání 
formulářů pro účely OSSZ atd.) je nutné se předem 
objednat na telefonním čísle +420 461 631 114. Pro tuto 
činnost je ordinace vyhrazena v úterý dopoledne a ve 
čtvrtek odpoledne. Bez objednání budou tyto odkladné 
úkony provedené jen výjimečně, pokud to umožní 
aktuální situace v ordinaci.

Doba mimo uvedené hodiny je vyhrazena pro návštěv-
ní služby a administrativu. Ošetření je možné jen po 
předchozí domluvě. V případech, které nesnesou odkladu 
(nebezpečí ohrožení života), je nutné volat Rychlou 
záchrannou pomoc telefon 155.

Zdravotní sestra: Monika Tašnerová
Tel.: +420 461 631 114

Obchod se smíšeným zbožím
v Desné děkuje za přízeň

a přeje klidné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a štěstí

do nového roku.

Kam za zábavou?

12. ledna 2019

Myslivecký ples
pořádá Myslivecký spolek Poříčí

13. ledna 2019

Dětský karneval
pořádá Myslivecký spolek Poříčí

1. března 2019

15. ples obce Poříčí u Litomyšle
pořádá obec Poříčí u Litomyšle

2. března 2019

Dětský karneval
pořádá obec Poříčí u Litomyšle a Mamaklub

sobota 2. 2. 2019

Obecní ples 
hraje: Akcent Chrudim

Poříčí u Litomyšle

Horní Újezd

Ordinační doba
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Fotbalový podzim v TJ Horní Újezd

Muži
Do nové sezóny jsme sestoupili do soutěže okresního 

přeboru. I když pro nás tato soutěž není neznámá, začátek 
nebyl vůbec jednoduchý. Los nám na úvod určil soupeře 
ze špičky okresního přeboru. První bod jsme si odvezli 
trochu překvapivě z opatovského hřiště po velice vyrov-
naném zápase. Toto odstartovalo naší vítěznou sérii. 
Mrzet nás ovšem může ztráta tří bodů v Linharticích, kde 
jsme předvedli velice dobrý výkon a inkasovali jsme gól až 
v závěru zápasu. Naprostým fiaskem pro nás skončil 
zápas na domácí půdě proti Morašicím. Zápas byl napros-
to odevzdaný a neodbojovaný, téměř jsme nevystřelili na 
bránu. Morašicím jsme měli být minimálně vyrovnaným 
soupeřem, ne horší. Po podzimní části soutěže jsme
v tabulce obsadili slušné osmé místo se sedmnácti body. 
Což svědčí o tom, že tahle soutěž nám momentálně více 
sedí. To se odrazilo i zvýšenou účastí fanoušků na venkov-
ních zápasech.

Mladší žáci
Před začátkem sezóny nebylo vůbec jisté, zda mladší 

žáky přihlásíme. Z H.Ú. bylo 8 hráčů a z Morašic jenom 
jeden. To při hře 7+1 znamenalo pouze jednoho náhradní-
ka. Přesto jsme do toho šli i s vědomím, že pokud to bude 
možné, tak vypomůžou kluci ze starší přípravky.
Z důvodu malého počtu týmů v okrese Svitavy (pouze 
čtyři) jsme přihlásili soutěž na Chrudimsku. Hned první 
zápas ve Skutči (pozdější vítěz podzimní části) ukázal, že 
na tom nebudeme vůbec špatně. Ostatně 8 vítězství,
3 prohry a celkové 2. místo po podzimní části mluví za vše. 
Během sezóny se k nám přidali ještě čtyři hráči z Morašic, 
takže nedostatek hráčů tím byl vyřešen. Velkou slabinou 
našeho mužstva bylo proměňování vyložených šancí, tak 
budeme věřit, že na jaře to půjde o něco lépe. Také se
v zimní přípravě zaměříme více na kombinační hru, tam 
máme stále co zlepšovat. Co bych chtěl hlavně vyzdvih-
nout je bojovnost, protože když to zrovna nešlo fotbalově, 
tak to nahradili bojovným a obětavým výkonem (teda až 
na jeden zápas s DÚ 3:8). Podzimní část hodnotím jedno-
značně pozitivně a zároveň tím děkuji hráčům za krásnou 
„podzimní jízdu" a všem ostatním, kteří mi pomáhali...

Tabulka okresního přeboru mužů Svitavska:

Starší žáci
V kategorii starších žáků hrajeme druhým rokem 

společně s Morašicemi. Za tu dobu se děti sehrály a hrají 
docela pohledný fotbal. Bohužel se nám úplně nedařilo 
naše akce zakončovat gólově a velké množství šancí 
zůstalo nevyužito. Asi nejlepší hru jsme předvedli ve 
druhém poločase s Dolním Újezdem, kdy jsme dosáhli 
velkého obratu ve hře i ve skóre. Bohužel to na body 
nestačilo. Naopak nejhorší zápas byl s Opatovem, sice 
jsme vyhráli, ale předvedená hra opravdu nebyla ideální. 
Po první části soutěže přezimujeme na šestém místě se 
ziskem třinácti bodů.

Tabulka okresního přeboru Svitavska žáků 8+1:

Tabulka okresního přeboru Chrudimska žáků 7+1:

Jiří Kučera

Roman Chadima

Pavel Beneš

Starší přípravka
Po odchodu silného a fotbalového ročníku 2007 jsme 

trochu s obavami vzhlíželi k nadcházející sezóně, ve které 
jsme i nadále nastupovali na turnajích pod hlavičkou 
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Fotbalový podzim v TJ Horní Újezd

souklubí Horní Újezd/Morašice, tréninky probíhaly 
odděleně. Tréninků se na Horním Újezdě pravidelně 
účastnilo 6 – 8 hráčů ročníků 2008 a 2009 a ve stejném počtu 
jsme odjížděli i na víkendové turnaje. Ve spolupráci
s kluky z Morašic jsme tak měli k dispozici někdy
i 13 hráčů, kteří chtěli všichni hrát, což při systému 5 + 1
a dvou nebo třech utkání při turnaji nebylo zrovna 
jednoduché. Každopádně to jsou příjemnější starosti než 
řešit nedostatek hráčů. I přes počáteční obavy o výsledky
a herní projev můžeme být nakonec s podzimní částí 
relativně spokojeni. Tým si na sebe postupně zvyká, 
hledáme vhodné posty pro jednotlivé kluky a rozhodně 
jsme v rámci turnajů nijak nepropadali. Vesměs jsme 
odehrávali vyrovnaná utkání a největší problém jsme měli 
s proměňováním šancí a individuálním postojem někte-
rých hráčů, což se v závěru podzimu již vylepšovalo. 
Výsledkem tak bylo, že jsme si v rámci konečných pořadí 
okusili všechna místa, počínaje prvním, přes druhá, třetí
a nakonec jsme skončili i poslední. Toto však není až tak 
úplně důležité, podstatnější je, že kluci mají chuť do 
fotbalu a pokud se nám podaří vytvořit ještě lepší kolektiv, 
který bude bojovat a potáhne za jeden provaz, tak by jarní 
sezóna mohla být ještě lepší.

František Bartoš

Tabulka okresní soutěže starší přípravky Svitavska:
V kategorii přípravek se celkové tabulky

nevedou, hodnotí se pouze jednotlivé turnaje.

Mladší přípravka
I v letošní sezóně pokračujeme v kvalitní a osvědčené 

spolupráci s Morašicemi. Společně se účastníme okresní 
soutěže, která se hraje turnajovým způsobem. Letos v ní 
působí celkem 7 mužstev – o dvě méně než vloni. Po 
výsledkově velice vydařené jarní části loňské sezóny jsme 

byli zvědaví, jak si náš tým v soutěži bude stát letos.
A výsledky předčily očekávání. Sezóna obsahovala osm 
turnajů a my jsme jich šest vyhráli! Celkem jsme odehráli 
21 mistrovských zápasů, pouze dva z nich jsme prohráli, 
jednou jsme remizovali a na kontě máme 17 vítězství. 
Mnohem důležitější než výsledky ale je, že fotbal děti baví 
a zažívají při něm spoustu radosti. Naší hlavním cílem je, 
aby měly děti fotbal rády a ten se stal součástí jejich životů. 
Proto se snažíme s dětmi pracovat tak, aby se vždy těšily 
na každý další trénink, aby se těšily na své kamarády, 
protože pak pro ně je proces učení základních fotbalových 
dovedností příjemnější a jednodušší.

Mgr. Zdeněk Beneš

Tabulka okresní soutěže mladší přípravky Svitavska:
V kategorii přípravek se celkové tabulky 

nevedou, hodnotí se pouze jednotlivé turnaje.

Poděkování
Závěrem mi dovolte za celou TJ poděkovat za Vaši 

přízeň v uplynulém roce. Výkonný výbor v čele s předse-
dou Zdeňkem Benešem st. udělal obrovský kus práce. Už 
jenom fakt, že máme ve spolupráci s Morašicemi čtyři 
mládežnická mužstva, je obdivuhodný, ale stojí to 
obrovské úsilí. K tomu intenzivně pracujeme na víceúčelo-
vém hřišti, což je velká zátěž po stránce administrativní, 
finanční i časové. Velký dík patří trenérům, kteří bez 
nároku na jakoukoliv odměnu věnovali desítky a stovky 
hodin místním dětem. Dále musím poděkovat všem 
sponzorům a partnerským obcím a v neposlední řadě 
všem hráčům a příznivcům. Pevně doufám, že i v roce 
2019 se budeme společně setkávat na akcích pořádaných 
Tělovýchovnou jednotou Horní Újezd. Klidné svátky 
vánoční a všechno nejlepší do nového roku přeje

Listování hasičskou kronikou

Důvodem k založení hasičského sboru v obci byla 
myšlenka vzájemné pomoci při vzniku a odstraňování 
následků požárů i povodní. Zaopatření potřebné hasící 
techniky, výzbroje, ale i potřebného výcviku se stalo 
nutností. Odpověď, jak se tato situace během času měnila, 
nám může dát i kronika, neb pamětníků ubývá.

Již tradičně při výročních zasedáních sboru otevíráme 
hasičskou kroniku a velmi stručně si připomínáme 
události desetiletých výročí vždy proti času.

Rok 2008, tj. před 10 lety

Okrsková soutěž na Chotěnově. Muži A i B s přehledem
1. a 2. místo a ženy suverénně 1. místo.

Okresní kolo dorostu v Hartmanicích. Před samotným 
zahájením štafet při rozcvičování Jára Šimek spadl z lávky 

a končí se zlomeninou nohy na operačním sále v nemoc-
nici v Litomyšli. Po nezbytném doplnění družstva Ondrou 
Hápem družstvo končí na pěkném 2. místě.

Okresní kolo PS v Čisté – ženy 1. místo a mužům se 
nedařilo a končí na 4. místě.

Krajské kolo PS – Nové Město nad Metují – ženám se 
nedařilo a někteří muži jdou v barvách SDH Široký Důl
a Kamenec.

Rok 1998, tj. před 20 lety

23. 5. - okrsková soutěž v Budislavi – muži z Desné
9. místo a ženy 1. místo.

20. 6.  - okresní soutěž v Kamenci – ženy z Desné 3. místo.
12. 6. se konal vzpomínkový večer v hostinci Pod hájem 

při promítání diapozitivů a videofilmů. Vzpomínalo se na 

Mgr. Zdeněk Beneš
sekretář TJ Horní Újezd
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krásná úspěšná léta, kdy náš sbor sbíral vítězství v sou-
těžích zemědělských závodů po dobu více jak 10 let. A to 
jak v okresních, tak i v krajských a v tomto roce i účast 
v národní soutěži. Nechyběla ani specialita Josefa Flídra 
opékané sele na ohni.

Rok 1988, tj. před 30 lety

14. – 17. 4. se konal v Praze sjezd Svazu požární ochrany 
ČSR. Tohoto sjezdu se zúčastnila i naše členka SDH Lenka 
Kladivová roz. Renzová. Lenka jako nejmladší delegátka 
sjezdu byla odměněna knihou podepsanou hlavními 
představiteli SPO.

Konány preventivní kontroly komínů ve všech obyt-
ných domech.

7. – 8. 6 se konala v Humburkách okr. Hradec Králové, 
pod patronací Ministerstva zemědělství a Svazu družstev-
ních rolníků, celonárodní soutěž v požárním útoku 
družstev ze zemědělských závodů. Náš okres i kraj 
zastupovalo družstvo mužů z Desné a družstvo žen ze 
Sebranic. S výsledkem: ženy ze Sebranic s umístěním na
1. místě a družstvo mužů z Desné na místě třetím. 
Vynikající umístění. Soutěž probíhala dva dny a byla 
velice náročná. 

Byla dokončena výstavba kolny pro nářadí u hřiště, 
která je využívána dodnes, neb poskytuje  nezbytné 
zázemí při hasičských soutěžích.

Okrsková soutěž v Poříčí - naši muži i ženy 1. místa.
Pořádán 7. ročník Desenského poháru. Naši mladší žáci

3. místo a starší žáci 1. místo .
Již několik let je organizován pobyt našich mladých 

požárníků v Martěnicích, kde se tohoto roku účastnilo
42 dětí.

Rok 1978, tj. před 40 lety

Bylo nám přiděleno starší auto Praga RN, které bylo 
prozatímně umístěno v garážích JZD, než bude upravena 
garáž ve zbrojnici, což se stalo již v následujícím roce 1979. 
Po necelých třech letech při technické kontrole auto 
vyřazeno a ještě v témže roce zakoupen z vlastních 
prostředků sboru automobil ROBUR, který nám sloužil 
celých 25 let.

Rok 1968, tj. před 50 lety

30. června pořádána poutní taneční zábava v obno-
veném hostinci Pod hájem. Naší členové se na přestavbě 
hostince podíleli značným počtem brigádnických hodin.

Rok 1958, tj. před 60 lety

Sbor má 38 členů, z toho polovina je mladší 25 let. Při 
zdejší základní škole vznikl kroužek Mladý požárník pod 
vedením řídícího učitele Václava Vostrčila a již následují-
cího roku v krajské soutěži v Heřmanově Městci děti 
zvítězily.

V září započato se stavbou vodovodu. Do konce roku 
proveden výkop v obtížném terénu strání z Cikova ke 
staveništi kravína. Uprostřed vsi „u kříže“ zřízen hydrant 
a vana na máchání prádla, neb doposud se chodilo máchat 
do údolí k řece.

Zásah u požáru v Cikově u Renzů (objekt JZD).

Požární inspekce nám přidělila staré auto Krupp. Po 
ujetí 92 km při technické kontrole auto vyřazeno.

Rok 1948, tj. před 70 lety

Dlouholetý velitel Václav Severa měl být dle rozhodnutí 
Akčního výboru z politických důvodů zbaven funkce. 
Návrh byl při členské schůzi hlasováním zamítnut, neb 
funkci vykonává velmi dobře. Teprve až v následujícím 
roce 1949 byl při volbách zvolen nový velitel František 
Nádvorník. 

Rok 1938, tj. před 80 lety

9. ledna pořádán první hasičský ples na sále hostince 
Pod hájem

15. června 1938 byla zakoupena motorová stříkačka
a předvedena v provozu panem továrníkem Stratílkem, za 
velké účasti obyvatelstva a sousedních hasičských sborů. 
Voda čerpána z řeky a tlačena do prudkého kopce na 
stavení Josefa Kladivy č. 9 s ještě dostatečným tlakem na 
proudnici, k úplné spokojenosti přihlížejících. Na zakou-
pení byla pořádána veřejná sbírka po obci s výsledkem 
6.235 Kč. Někteří občané odmítli přispět a vůbec hasičský 
sbor v obci nechtěli. Stříkačka s příslušenstvím stála 31.200 
Kč. Podmínkou pro získání podpory Zemské hasičské 
jednoty v Praze ve výši 7.000 Kč, bylo založení Hasičského 
sboru v obci, což se stalo předcházejícího roku. Ustavující 
schůze se konala 31. října 1937. Stříkačka dočasně umístě-
na u Josefa Maixnera č. 12 a začalo se uvažovat o stavbě 
zbrojnice.

Vzpomínka mimo kroniku:

Rok 1928, tj. před 90 lety

21. března 1928 došlo ve vedlejší obci Dolní Újezd 
k velkému požáru na Pazuše. Vyhořelo 13 hospodářských 
usedlostí a několik stodol. K požáru se sjelo 18 hasičských 
sborů. Na pomoc při likvidaci požářiště přijelo i vojsko 
z Vysokého Mýta.

Rok 1868, tj. před 150 lety

Požár hostince č. 77 – majitel Kárský Josef, statek č. 10 – 
majitel Renza Vincent a stodola čp. 11

Oldřich Kladivo – kronikář SDH



11

Hádanky pro děti



 Pamětní kniha obce Desné
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Jako každý rok se naše týmy mužů a žen účastnily 
postupových soutěží. Okrsková soutěž se konala 19. 5. 
2018 v blízkém Jiříkově. Všichni jsme očekávali suverénní 
postup obou našich týmů, ale po více než dvaceti letech 
muži nepostoupili a podlehli Jarošovským. Chyba nastala 
při požárním útoku, kde se přihodilo mnoho chyb a naše 

muže to stálo postup do Dlouhé Loučky. Naopak naše 
ženy ukázaly, že jsou stále přebornice okrsku a na okres se 
podívaly. 

Ke konci června v Dlouhé Loučce čekala každoroční 
konkurence z celého okresu. Sestava, se kterou ženy 
přijely, se skládala z mladé krve a zkušených závodnic, což 

POSTUPOVÉ SOUTĚŽE 2018

pokračování příště
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OKRESNÍ LIGA
SVITAVSKA 2018

Letos již šestnáctým rokem se náš sbor dobrovolných 
hasičů účastnil seriálu závodů Okresní ligy Svitavska. 
Letošní rok však byl něčím výjimečný počtem družstev, 
který letos narostl na celkem pět. Dvě družstva mužů, dvě 
družstva žen a od letoška i jedno družstvo veteránů 
bojovaly o co nejlepší umístění v okresní lize. 

Seriál tento rok začínal opět v Širokém Dole, kde 
předvedly parádní výkon ženy z týmu A. Zaběhly (na 
první závod) nádherný čas, a to 17,19 s. Během sezóny 
zaběhly sedmnáctkový čas ještě jednou, v Hartmanicích,
a zbytek časů se většinou pohyboval okolo osmnácti 
vteřin. Celkem tento tým vyhrál 4 závody z 11. Přestože se 
občas nezadařilo (jako například v Lubné – 28,88 s), tak 
ženy dokázaly urvat krásné třetí místo v celkovém 
umístění. Stejně jako každý rok máme do příští sezony co 
zlepšovat.

se očividně vyplatilo. Druhá místa ze štafet a požárních 
útoků a třetí místo za jednotlivce znamenalo celkové 
druhé místo a nečekaný postup na kraj do Litomyšle. 
Rozhodně stojí za zmínku úspěch Petry Šauerové, která 
zde zvítězila v disciplíně 100 m s překážkami.

Poslední kolo (pro naše ženy) se konalo na konci 
června v Litomyšli. Tady už byla konkurence příliš velká
a našim ženám se na republiku postoupit nepodařilo. Jako 
celek se umístily na čtvrtém místě. Každopádně nesmíme 
zapomenout zmínit výsledek Anny Šimkové – 3. místo ve 
100 m s překážkami.

Jako celek bych postupové soutěže pro ženy zhodnoti-
la jako úspěšné s tím, že do příštího roku máme ještě co 
vylepšit. Muži měli jednoduše smůlu, která se jim určitě za 
rok vyhne a na okres opět pojedou oba naše týmy.

Hanka Chaloupková ml.

Budu pokračovat ženským týmem B, který se skládá 
především z našich dorostenek, ale občas se sestava kvůli 
jejich absenci změnila a zastoupily je ženy z týmu A nebo 
ty, které se OLS pravidelně neúčastní. Tento tým odjel 
devět závodů z jedenácti, a i přes to se umístil na 10. místě. 
Nejlepší čas padl až ke konci ligy, a to v Perálci, kde ženy  
zaběhly čas 18,30 s a umístily se hned za týmem A na 
čtvrtém místě. Co se týče výkonů tohoto týmu, tak to bylo 
také jako na houpačce. Někdy se zadařilo, někdy ne. 
Například v Hartmanicích se B umístilo i na bedně (3.) 
společně s Áčkem (1.). Hlavní roli hrálo hlavně to, že pro 
tento tým to byla první sezona a holky nebyly seběhané. 
V příštím roce se od nich ale rozhodně máme na co těšit. 

Co se týče mužů, ti letos díky pár N-kům a nepovede-
ným útokům skončili na 15. a 17. místě, s rozdílem mezi 
sebou 6 bodů. A zaběhli svůj nejlepší čas, stejně jako ženy, 
již na prvním závodě v Širokém Dole – 18,07 s. Scénář jejich 
výkonů byl celkově podobný tomu ženskému – jednoduše 
se to někdy podařilo, někdy ne. 

B tým mužů svůj nejlepší výkon předvedl také v Perál-
ci časem 18,04 s, čímž překonali Áčko. Toto družstvo mělo 
menší počet neplatných pokusů, přesto zůstali v bodovém 
závěsu. Budu se opakovat, ale i zde se výkony houpaly – 
občas 18, sem tam 19 a párkrát i čas nad 20 vteřin. Dokonce 
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se tento tým jednou dostal na bednu, a to na posledním 
závodě v Květné – 3. místo, čas 18,08 s. Tak jako tak, obě 
družstva mužů letos odvedla kus práce a až začnou na 
soutěžích běhat to, co na trénincích, tak to bude jiná 
paráda.

Zbývá nám už jen druhý nováček, tým veteránů. Ten se 
skládá ze závodníků, kteří za sebou mají už nespočet 
závodních let a okresní ligu znají od plenek. To nejlepší 
předvedli doma na Desné – 15,70 s. Avšak nejspíš nechtěli 

jako nováčci hned sebrat nejcennější kov, a tak zůstali za 
suverény na 3. místě. Jako jediní neměli ani jeden neplatný 
pokus, což je důkaz toho, že útok dokončí za všech 
okolností, ať to stojí, co to stojí, jako například v Lubné, 
kde pokus dokončili až po padesáti vteřinách.

Závěrem bych řekla, že jsme všichni udělali pár chyb, 
ze kterých jsme se poučili. Všechni máme přes zimu co 
dělat, abychom v roce 2019 dokázali, že desenské týmy 
patří na přední příčky v hodnocení OLS.

Hanka Chaloupková ml.
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redakce Deseňáčku

Krásné a pokojné vánoční svátky
a v novém roce mnoho radosti,

štěstí a zdraví přeje

Věra Rosypalová

Letošní bilance našich mladých nadějí
také družstvo dorostenek, které se umístilo na 3. místě,
Katka Kusá startující za jednotlivce získala 2. místo.

Družstva sice během sezóny moc důvodů k oslavě 
neměla, což se ale nedá říct o jednotlivcích, kteří nám dělali 
radost celý rok. Nyní si dovolím jich pár jmenovat:
v mladších žácích je to Jonáš Krška – 4. místo na okrese
v Dolním Újezdě a postup na kraj, vítězství poháru
v Poličce, 9. místo na pohárovce v Hlinsku; Karolína 
Kuchtová – 3. místo  na okrese v Dolním Újezdě a postup na 
kraj, 3. místo na poháru v Poličce; Tereza Faltysová – vítězství 
na soutěži ve Sv. Jiří, vítězství na poháru v Poličce, 2. místo na 
poháru v Hlinsku. 

Ze starších žáků pravidelně obráží všechny možné 
závody na 60 m i 100 m s překážkami Katka Kusá, která 
nechává na trénincích opravdu vše a výsledky jí jsou 
odměnou: 2. místo na okrese v Dolním Újezdě a postup na 
kraj, na kraji 10. místo, vítězství pohárovky v Poličce,
1. místo ve Zderazi, 5. místo (s osobním rekordem 12,98 s.)
v Hlinsku, celkové 8. místo v Českém poháru na 100 m
s překážkami (kde se účastnila pouze poloviny závodů). Na 
posledních závodech ve Skutči padla i vysněná devatenáct-
ka, tak uvidíme, co nám Káťa bude předvádět příští rok. 
Nicméně držíme pěsti!

Rok se nám opět překulil do zimy a svého závěru a my se 
už pomalu připravujeme na velké akce v příštím roce. 
Dovolte mi nyní poděkovat všem za podporu, zejména pak 
obci, výkonnému výboru, všem trenérům, rodičům a dalším 
pomocníkům.  Přeji Vám krásné Vánoce a mnoho elánu do 
nového roku.

Vážení přátelé, dovolte, abych nyní ke konci roku opět 
trochu zavzpomínala na naši letošní sezónu a zabilancovala 
nad celým rokem 2018. 

Rok jsme začali poměrně úspěšně a vesele indiánským 
karnevalem a plesem v Horním Újezdě. Obě akce se setkaly
s nadšeným ohlasem, což nás velmi těší. V březnu jsme 
strávili příjemné odpoledne plné stolních her v obecní 
posilovně, kde byly zároveň odměněny nejlepší výkony dětí. 
Poté už nastal čas pravidelných tréninků a přípravy na jarní 
závodní sezónu. 

V letošním roce se nám už po druhé za sebou podařilo 
sestavit dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších 
žáků a rovněž družstvo dorostenek. První závody jsme 
absolvovali ve Svatém Jiří jako přípravu na okresní kolo 
Plamen. Umístili jsme se na 9. místě, čímž očekávání pěkného 
výsledku na „dvoudence“ ještě vzrostla. Na okresním kole 
hry Plamen v Dolním Újezdě nakonec mladší Áčko vybojo-
valo krásné 5. místo, jeden z nejlepších výsledků letošního 
roku. Mladší B tým obsadil 17. příčku. Starším žákům 
nevyšly disciplíny podle jejich představ a celkově se umístili 
na 10. pozici. Jako tradičně jsme absolvovali také pohárovou 
soutěž v Poličce, kde se naše mladší družstva umístila na
9. a 15. místě a starší brali 8. místo. 

Následovaly letní prázdniny a náš tradiční pobyt
v Borovnici. Letošní mafiánské téma si užili všichni, od 
nejmenších až po nejstarší účastníky. 

Koncem letních prázdnin jezdíme na závody do Dolní 
Dobrouče, které bereme jako výbornou zkušenost
a možnost se něčemu přiučit, úroveň je zde úplně jiná než
v okrese Svitavy a hlavně zde můžeme závodit s vlastní 
mašinou. Mladší žáci zde obsadili jejich oblíbené 9. místo
a starší se dvěma neplatnými pokusy skončili úplně posled-
ní. Asi i proto si jeli další týden spravit chuť do Zderaze, kde 
ale nakonec brali až 13. místo. 

Starší nakonec uspěli alespoň na podzimním kole hry 
Plamen, kde vybojovali stříbrné medaile. Mladším se zde 
moc nedařilo, obsadili až 23. pozici. Na podzimek startovalo 
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