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Nejvíce člověk trpí, když je sám. Vánoční svátky nám 
především připomínají, že dávat je radostnější než brát. 
Setkání, podání či pohlazení ruky a obejmutí o letošních 
Vánocích by mohlo být tím nejlepším dárkem. Být o Váno-
cích zkrátka spolu, sdílet radost z maličkostí, které se dějí 
kolem nás. Darovat druhým svůj čas a naději z toho, že  
věci, které prožíváme, mají smysl. 

Upokojení mysli, zbavení se strachu a obav, najdeme 
v setkání s Bohem. Najít v sobě pokoj
a radost z Kristova narození a být vdě-
čni za Boží pomoc a ochranu. S pokoj-
ným srdcem se můžeme stát darem 
pro člověka z blízkého okolí nebo své 
rodiny.

Pro veškerá vládní omezení nebude 
letos tradiční zpívání u jesliček, a tak si 
najděme chvilku a vydejme se k jeslič-

kám, kde se možná setkáme s někým ze spoluobčanů, kte-
rého jsme dlouho neviděli. Připravili jsme u jesliček malé 
překvapení pro děti. Zkuste najít změny od minulého roku 
a třeba tu změnu namalujte, vyfoťte a vytiskněte a pode-
psané doneste na Obecní úřad.

Pevné zdraví, mnoho pokoje a radosti do všech domo-
vů, osobních i pracovních úspěchů s přáním, aby v nad-
cházejícím roce bylo „obyčejných“ setkání mnohem více.

Život každého z nás je protkán bezpočtem různých 
setkání, bez nich by život nebyl životem, ale živořením. 
Setkání jsou mosty mezi námi lidmi, kdy mnohým vdě-
číme v životě za mnohé. Některá setkání hodně darují, jiná 
o vše připravují a všechna setkání nás posilují, přináší ra-
dost i bolest. Jsou setkání v lidském životě, a není jich 
málo, která zapadnou v zapomnění, naproti tomu jsou 
setkání, která na náš život hluboce zapůsobí a mnohdy 
změní i naše lidské smýšlení i jednání.

Letošní „podivný” rok k nám byl, 
co se týče setkávání velmi skoupý. 
Zdržovali jsme se v různých etapách 
setkávání se svými rodiči, prarodiči, 
dětmi, vnoučaty a i sousedské a pra-
covní vztahy byly a jsou i nadále velmi 
omezené. Nekonají se skoro žádné 
společenské akce a setkání, a tak jedi-
nými blízkými osobami jsou naši nejbližší ve společné 
domácnosti.

Všechno zlé je pro něco dobré. Uvědomili jsme si, že 
život je křehký, rodina to nejlepší co máme, častěji se také 
potkáváme na procházkách v přírodě a dovolená strávená 
v naší vlasti je také hezká. Telefon, co nás často obtěžuje, se 
stal jediným spojením s blízkými a okolím a na počítači 
jsme se naučili z nutnosti mnoho potřebných věcí.
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Čas
Vánoc,

čas setkání

Anna Šimková
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Jubilea

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí  oslavili:

Marie Kopecká 60 let
Marie Siglová 65 let
Josef Flídr 70 let
Růžena Kladivová 81 let
Jaroslav Tefr 81 let
Emílie Čermáková 83 let
Helena Kladivová 87 let

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 18. 11. 2020

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- směnu pozemků mezi obcí Desná a ing. Josefem

Flídrem, Desná
směnu pozemků dle geometrického plánu
č. 253-14/2020 mezi obcí Desná a Zbyňkem a Evou
 Chadimovými, Desná
podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní 
komunikace v obci Desná“ z Ministerstva pro místní
rozvoj
podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování žádosti
o dotaci na akci „Vybudování workoutového hřiště
a obnova dětského hřiště v obci Desná“ z Ministerstva
pro místní rozvoj
rozpočtové opatření č. 5/2020
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2020845 
Desná, parcela 685 – kNN

-

-

-

-
-

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 5. 10. 2020

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- výběr dodavatele a smlouvu o dílo na akci

„Obec Desná – Přístavba mateřské školy“
rozpočtové opatření č. 3/2020
rozpočtové opatření č. 4/2020
vložení majetku obce „Prodloužení vodovodu Desná“ 
do hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko
poskytnutí finančního daru svazku Bílá holubice, 
mobilní hospicová péče Dolní Újezd ve výši  5 000 Kč 
nákup kompletní sady vhodných ochranných
a dezinfekčních prostředků pro JSDH Desná

-
-
-

-

-

Narození

Veronika Šillerová
Jiří Šimek

Poděkování

Vážení spoluobčané,
chci Vám poděkovat za dodržování omezení za 

nouzového stavu. Jak se vyvíjí epidemická situace, tak si 
asi budeme muset zvyknout, že tu s námi bacil asi zůstane. 
Věřím, že si zvykneme s ním žít. Sice oficiální čísla
v médiích vypadají nepříjemně, přesto mi dovolte několik 
poznámek k tématu. Médiím se někam ztrácejí informace 
o počtu uzdravených, což na jaře sdělovaly celkem 
ochotně. Průběhy vážnosti onemocnění se také nedozví-
me. Pouze okrajově se občas zmíní, že většina pozitivních 
má bezpříznakové nebo lehké průběhy. Samozřejmě 
musíme chránit rizikové skupiny, tak prosím k omezením 
takto přistupujte. Není však třeba podléhat panice. Pokud 
by se dělali testy na chřipku či nachlazení, možná bychom 
se divili kolik z nás ji právě prodělává. Na druhou stranu 
dík mediální masáži „vymizely” prakticky všechny 
ostatní nemoci. Já za sebe jim moc nevěřím a raději si 
informace hledám ve statistikách a jiných zdrojích.

Kladivo

Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Jsou to
i svátky světla a naděje. Je to období, kdy trávíme 
chvíle se svou rodinou a těšíme se na nejkrásnější 
okamžiky v roce.

Radost a štěstí můžeme rozdávat po celý rok. 
Blízké můžeme potěšit něhou, udělat radost poděko-
váním, pomocí nebo jen úsměvem. Úsměvem a dob-
rým slovem potěšíme vlastně každého okolo nás.

Milí vánoční andělé zabalte dárky, napište 
přáníčka, otevřete svá srdce a užijte si ten pocit při 
rozdávání radosti a vánoční nálady.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce, splnění všech 
přání, spoustu pohody, lásky a radosti.

Obec Desná

Vánoční pozdrav

S přáním pevného zdraví, štěstí,
vzájemné lásky, tolerance a porozumění

 se připojuje také redakce Deseňáčku

Rádi píšete a zajímá Vás dění v naší obci? Chtěli byste 
nějak přispět k obohacení stránek v obecních novinách 
Deseňáček? Byli byste ochotni vytvořit nějaký zajímavý 
příspěvek a případně psát do Deseňáčku pravidelně? 
Pokud ano, budeme velmi rádi, když se ozvete na toto 
telefonní číslo 732 811 908. 

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na spolupráci.

PF 2021

Výzva

Jiří Kvapil
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Nutná oprava

Milí spoluobčané, vzhledem ke špatnému stavu kůru
v kapličce a k napadení dřevokazným hmyzem, jsme 
přistoupili k jeho opravě. Po vybourání podlahy se 
zbývající konstrukce řádně očistila a naimpregnovala. 
Podlaha se vyměnila celá a vše se řádně ošetřilo abychom 
měli zas jednu budovu částečně opravenou. V budoucnu 
nás čeká ještě očištění a impregnace krovu a nové lavice, 
které jsou taktéž z velké části napadeny parazity.

Kladivo

Odpadové hospodářství

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu 
zůstává pro rok 2021 stejná jako letos, tedy 660,-Kč na 
osobu. Poplatek nutno uhradit do 30.4. 2021. 

TS Hlinsko upozorňují, že na přelomu roku dochází ke 
dvěma lichým týdnům za sebou (53. a 1.).Svoz odpadu 
bude však pokračovat stále po 14ti dnech, a proto se 
letošní liché týdny svozu změní na sudé týdny v roce 2021.

U obecního úřadu byl na zkoušku umístěn kontejner na 
drobný kovový odpad, jako jsou plechovky od nápojů 
nebo potravin, případně jiný drobný kov. V případě 
nedostatečné kapacity a zájmu o třídění tohoto odpadu, 
bychom do budoucna umístění kontejnerů rozšířili.

A poslední připomínka. Stává se, že se plasty vozí na 
druhou stranu vsi, kde je umístěn kontejner s větším 
vhozem a po jejich naplnění se pytle s odpadem ukládají 
vedle kontejneru, kde dochází k poškození pytlů  a úletu 
odpadu po okolí. Menší kontejnery jsou pak nevyužité
a poloprázdné. Možná jsme neměli velké kontejnery 
kupovat a byl by klid. Pokusíme se ty menší upravit tak, 
aby měli větší vhozy a zároveň s víkem nebouchal vítr. Na 
Hraničkách je jeden vhoz do kontejneru na plasty takto 
upraven.

Kladivo

pro opakující se stížnosti musím reagovat upozorněním 
pro ty vlastníky psů, kteří neuklízí výkaly po svém psovi 
na veřejně přístupných místech v naší obci. Pro ostatní 
občany je velmi nepříjemné se vyhýbat psím výkalům, 
které se v poslední době začaly opět objevovat. Zejména 
menším dětem se to většinou nepodaří a připraví tím 
rodičům doma nebo personálu mateřské školy nemilou 
chvilku, když společně dorazí z procházky. Exkrement po 
vašem psovi lze přece jednoduše sebrat do igelitového 
sáčku a vyhodit. Těm majitelům psů, kteří po svém psovi 
poctivě uklízí velice děkujeme za jejich ohleduplnost.

Kladivo

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
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Nastal nám čas adventu, kdy vrcholí přípravy na 
nejkrásnější svátky v roce. 

Ve školce si toto období užíváme. Tvoříme, vyrábí-
me...adventní věnce, čertíky, andílky, přáníčka a dárečky 
pro naše blízké.

V letošním roce je to v obzvláště klidné atmosféře. 
Nechvátáme, protože letos nemáme naši tradiční velikou 
vánoční besídku s hodinovým vystoupením v Poříčí. 

To pro nás i pro děti to bylo každý rok velmi náročné...-
nacvičit tanečky, básničky, písničky, vše v KD vyzdobit
a pak vystupovat před plným sálem. Na druhou stranu 
nás velmi mrzí, že děti nemohou ukázat, co umějí...

Ale vše je tento rok jiné. Na jaře byla naše školka 
zavřená, od podzimu jedeme jako jediní ve školství „bez 
omezení”. A tak se tak nějak „plácáme”. Řešíme nachlaze-
ní dětí, testy v rodinách našich dětí...ale zatím jsme 
nemuseli mateřskou školu uzavřít. Doufáme, že to tak i 
zůstane a budeme moci fungovat i v novém roce.

Během podzimu neprobíhaly žádné doprovodné 
aktivity, které jsme měli  naplánovány – divadla v MŠ, 
kabaret, První pomoc pro předškoláky, Zdravou pětku, 

NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY

Podzimní tvořivou dílničku s rodiči... Šlo zejména o to, aby 
do školky vstupovalo co nejméně „cizích” lidí, se kterými 
by mohla přijít i nákaza koronavirem.

První akcí byla u nás ve školce, po dlouhé době, byla 
narozeninová oslava s dortíkem a pak návštěva Mikuláše 
a čertíka. O to jsme nemohli děti ošidit. Je pro ně moc 
přínosné, když jim Mikuláš (A. Faltysová z Poříčí) přečte, 
co dělají ve školce dobře a v čem by se měly naopak trochu 
polepšit. Hodný čertík (M. Boštíková z Poříčí) jen laškuje, 
ale v pytli nikdy nikoho neodnáší :-)). Moc jim děkujeme 
za odvahu vejít do kolektivu 30-ti dětí. Ještě nás čeká 
nadělování pod školkový vánoční stomeček a pak už 
krásné chvíle v kruhu blízkých.

Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy

Otvírejte čerti vrata, 
jdem se mrknout na čerťata.

Čertí kluci, čertí holky,
baští si tam čertí vdolky.

Je tu teplo, teplíčko,
je tu peklo, peklíčko.

Mé poděkování patří všem zaměstnancům Mateřské 
školy Desná, za jejich neúnavnou mravenčí práci s našimi 
malými dětmi. 

Obci Desná i Poříčí za vstřícný a otevřený přístup
i k možnostem dalšího rozvoje naší školy.

Drobným sponzorům za materiální i finanční pod-
poru.

Přejeme všem krásné
a příjemné prožití vánočních svátků

ve zdraví a pohodě.
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Letošní podzimní část fotbalových soutěží proběhla ve 
zkrácené podobě. Soutěže se rozběhly, ale postupně se 
přidávala různá opatření, až byly 12. října soutěže poza-
staveny. V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR 
začal platit od 22. října úplný zákaz fotbalových aktivit
a 27. října byl soutěžní ročník 2020/2021 do konce kalen-
dářního roku 2020 ve všech amatérských fotbalových 
soutěžích přerušen. Jak si naše jednotlivé týmy vedly, se 
dozvíte níže. 

V druhé polovině listopadu zatím stále nevíme, kdy se 
ke sportu budeme moci vrátit. Co bude s nehranými 
zápasy, o tom bude rozhodovat vedení OFS Svitavy. Pevně 
doufáme, že se epidemiologická situace zlepší, abychom 
mohli naši činnost obnovit, protože jak je známo, sport
a pohyb posiluje organismus, imunitu i psychiku.   

Mgr. Zdeněk Beneš

Fotbalová školička
Naši nejmladší věkovou kategorii, fotbalovou školičku, 

navštěvuje přibližně 15 dětí. Setkávali jsme se na pravidel-
ných trénincích vždy v pondělí a čtvrtek. Tréninky byly 
plné nejen fotbalových her a cvičení, při kterých se děti 
zábavnou formou učí, jak pracovat s míčem. Chtěla bych 
poděkovat všem rodičům, kteří v nás našli důvěru a děti k 
nám na trénink přivedli. Dále mé poděkování patří 
Zdeňku Benešovi st. za pomoc při vedení tréninků. Pevně 
doufám, že se epidemiologická situace zlepší a brzy se 
všichni ve zdraví opět potkáme.

Pavla Kyselová

Mladší přípravka
Po odchodu superúspěšného ročníku 2011 do starší 

přípravky převzali štafetu opor týmu o rok mladší 
spoluhráči a ani ti nezklamali. Letos nemáme tak početný 
kolektiv jako v loňské sezóně. Postupem času se povedlo 
najít ideální sestavu. Máme za sebou slušný podzim. 
Jednak panuje spokojenost s tréninkovou docházkou, 
jednak můžeme být spokojeni s odehranými turnaji. Těch 
jsme odehráli celkem šest, jednou jsme skončili poslední, 
čtyřikrát druzí a poslední turnaj v Morašicích jsme vyhráli. 
Turnaje v Čisté a v Litomyšli se kvůli covidové stopce již 
nestihly uskutečnit. Soutěži dominují týmy z Opatova a 
Němčic. 

Mgr. Zdeněk Beneš

Starší přípravka
Do kategorie starší přípravky pro soutěžní ročník 

2020/2021 spadají hráči a hráčky narozené v letech 2010 a 
2011. Otazníků, které provázely zahájení této části sezóny, 
bylo relativně hodně, zejména s ohledem na covidovou 
epidemii. Jednu jistotu jsme však měli a tou bylo dostateč-
né množství hráčů. K podzimním turnajům nastoupili 
z týmu Horního Újezda Matyáš Bulva, Fanda Flídr, Jan 
Kvapil, Kryštof Tomšíček, Josef Rosypal, Šimon Flídr, 
Štěpán Řejha, Matouš Zach a Sára Vomočilová. Z týmu 
Morašic to byl Dan Válek, Vojta Huryta, Martina 
Famfulíková, Matěj Kovář, Michal Kovář a Vojtěch Štěpán. 
Právě dostatečný počet hráčů a dobrá účast na trénincích a 
zápasech je základem dobrých výsledků. Když k tomu 

Podzim v TJ Horní Újezd

připočteme i fotbalovou šikovnost a chuť do fotbalu, 
kterou tento tým opravdu má, tak výsledkem byl výborný 
fotbalový podzim, který však přerušila vládní opatření 
kvůli koronaviru, což nás letos mrzí dvojnásob. Stihli jsme 
tak odehrát 5 turnajů z plánovaných 8, s bilancí 11 vítěz-
ných zápasů a 1 porážkou, kdy si kompletně celý tým 
vybral slabší chvilku, což se však v jejich fotbalovém 
vývoji může ukázat jako užitečné. Vstřelili jsme 88 branek 
a obdrželi 13. Mezi nejpilnější střelce patřil Dan Válek, 
který zatížil konto soupeřů 39 brankami, dále se trefil 13x 
Fanda Flídr a 11x Matyáš Bulva. Kromě výborných 
výsledků patří celému týmu pochvala a současně poděko-
vání za celkový fotbalový projev, myslím, že v této 
kategorii na naše poměry, nadstandartní. Děkuji všem 
trenérům a rodičům za podporu a čas věnovaný fotbalu
a dovolte, abych vyslovil přesvědčení, že jarní sezóna r. 
2021 již proběhne bez všech omezení a my všichni si 
budeme moci plně užívat radost z fotbalu, který zatím 
tento tým předvádí.

František Bartoš

Mladší žáci
V podzimní části sezony 2020/2021 jsem odehráli pouze 

šest utkání, ve kterých máme padesáti procentní úspeš-
nost a držíme se uprostřed tabulky. Vítězné zápasy jsme 
odehráli s Borovou 3:1, Sebranicemi 3:0 a Koclířovem 7:1. 
Naopak prohry jsme si připsali ve vyrovnaných zápasech 
s Bystrým 3:5 a Pomezím 1:3. Třetí prohrané utkání bylo s 
Březovou 0:12, která nám ukázala, jak se má hrát fotbal. 
Jelikož máme oproti loňské sezóně hodně obměněnou 
sestavu, tak se určitě nejedná o špatné výsledky. Děti si 
zaslouží pochvalu za dobrou účast na trénincích, pokud 
bude taková účast i v jarní části sezony, tak věřím, že se 
budeme v tabulce posouvat výše.

Tomáš Chadima

Starší žáci
V poslední době jsme si zvykli vídat naše mužstva ve 

spojení TJ Horní Újezd a TJ SOKOL Morašice. Ne jinak 
tomu bylo i při zahájení nové sezóny v kategorii starších 
žáků. Po odchodu několika kluků do dorostu a po přestu-
pu naší velké opory Toma Briola do Vysokého Mýta, bylo 
otázkou, jak se bude dařit našim borcům v konkurenci 
deseti týmů ze Svitavska. Hned v prvním zápase navázali 
naši hráči a hráčky na minulou sezónu, kdy neztratili ani 
jeden bod, a tým z Křenova a Dlouhé Loučky porazili 
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vysoko 15:0. Následujících pět utkání jsme také vyhráli a s 
impozantním skóre 51:2 a s plným bodovým ziskem, jsme 
průběžně na první příčce. Více utkání už jsme díky 
vládním opatřením bohužel nestihli.

Za zmínku určitě stojí to, jak se nově příchozí hráči z 
mladších žáků zapojili a výborně zapadli do starší věkové 
kategorie. Je mezi nimi dost hráčů, kteří (pokud jim vydrží 
elán a nadšení pro fotbal) by v budoucnu mohli pozved-
nout úroveň fotbalu v Horním Újezdu. Věřím, že
i s podporou rodičů se nám to všem podaří. :)

V první řadě bych chtěl poděkovat všem hráčům za 
jejich skvělé výkony a skoro všem za jejich přístup
k zápasům a k trénování. Velké poděkování patří Tomovi 
Chadimovi za spolupráci na trénincích a Janu Špinarovi, 
který trénuje v Morašicích za jeho zodpovědný přístup. A 
do třetice děkuji vám všem, kteří jste chodili naše hráče 
podporovat v domácích zápasech na tribunu. Pevně 
věřím, že na jaře už zase vyběhneme na trávník, kde vám 
budeme moct předvést naše fotbalové umění před plnou 
tribunou. :)

Jiří Kučera

Dorost
Dorostenci hrají okresní přebor, do kterého se přihlásily 

pouze tři týmy, které hrají stále mezi sebou. Těsně před 
začátkem soutěže nám někteří kluci oznámili, že je fotbal 
už vlastně nebaví a nechtějí hrát. Prakticky to znamenalo, 
že pokud jsme byli všichni, nezbyl nikdo na střídání. 
Bohužel kompletní jsme nebyli ani jednou. Tady patři 
veliké poděkování žákům, že nám ve všech zápasech 
pomohli. A navíc byli mnohokrát daleko lepší než jejich 
starší soupeři. V neúplné soutěži jsme odehráli pět zápasů 
s bilancí jedna výhra, jedna remíza a tři porážky. Skončili 
jsme na bronzovém místě za Semanínem a Dlouhou 
Loučkou.

Pavel Beneš

Těsně prohráli v prvním zápase sezóny s Jevíčkem 1:2. 
Mrzet je může ztráta tří bodů v Hradci na Svitavou, kde 
měli jasnou herní převahu, ovšem bez gólového zakonče-
ní. Zbývající zápasy pro ně skončily velmi vysokými 
prohrami. Důvodem nezdaru je velice nízká účast hráčů 
jak na trénincích, tak na zápasech samotných, leč soupiska 
čítá sedmnáct hráčů.

Roman Chadima

Příjemné prožitívánočních svátků,
v novém roce hodně zdraví, štěstí

a pohody přeje Tělovýchovná jednota
Horní Újezd.

Šťastné a veselé
svátky!

Děkujeme za podporu v uplynulém roce
a doufáme, že nám zachováte přízeň

i v roce novém.

Muži
Muži do přerušení soutěže odehráli devět zápasů z 

původně plánovaných třinácti zápasů. Radovat z výhry se 
bohužel mohli pouze dvakrát. V Linharticích zvítězili 4:3 a 
na domácím hřišti vyhráli 3:1 nad Cerekvicí nad Loučnou. 
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Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá 
léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci 
přinést do Vašich domovů i navzdory koronavirovým 
opatřením. Nemusíte se bát, zdraví našich příznivců
i koledníků je pro Charitu na prvním místě.

Od 1. do 24. ledna 2021 bude zpřístupněna virtuální 
(online) koleda – na webových stránkách www.trikralo-
vasbirka.cz můžete sledovat sbírku online, na tomto 
odkaze také bude ONLINE kasička pro finanční dary. 

Naši charitu, pokud to je ve Vašich možnostech, můžete 
podpořit zasláním částky na účet číslo 66008822/0800
u České spořitelny, zadejte prosím variabilní symbol
77705002, aby částka byla přidělena přímo dolnoújezdské 
charitě. 

Tuto online koledu doplníme dle aktuální situace
v obcích jednou z následujících variant:

1) buď umístěním pokladniček na vyhrazených 
místech (např. obecní úřad, kostel, místní obchody). Na 
těchto místech by byly k rozebrání kalendáříky, cukry
a posvěcené křídy k nadepsání nápisu  K † M † B † 2021 na 
dveře pro požehnání Vašich domovů. Tuto variantu 
bychom ještě podpořili mobilní kasičkou na telefonické 
objednání,

nebo
2) omezeným koledováním přímo ve Vašich domo-

vech za dodržení ochranných opatření, kdy by Vás 
navštívil jeden král a požehnal Vašemu domu, ale to by 
se nynější situace ohledně koronaviru skutečně musela 
uklidnit.

O tom, která z nich bude realizována, Vás budeme 
informovat ke konci roku prostřednictvím obecního 
rozhlasu, letáků a na našich webových (www.dolniujezd.-
charita.cz) a facebookových stránkách (@farnicharitadol-
niujezd).

Případný výtěžek bychom rádi využili na nákup 
nového automobilu pro pečovatelskou službu. Bohužel 
naše vozidla nám stárnou a my se za našimi uživateli do 
jejich domácností potřebujeme dostat. Výtěžek této sbírky 
bychom chtěli doplnit i finanční částkou ze sbírky 2020, 
čímž vás chceme informovat, jak využijeme letošní sbírku. 
Z peněz, které nebudou převedeny do roku 2021, je 
financován nákup kompenzačních pomůcek a provozní 
náklady služeb.

Sledovat můžete i Tříkrálový koncert v neděli 10. led-
na 2021 od 18 hod. na ČT 1. 

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ!

Štědrý den 24. 12. Budislav 16.00 hodin
Mladočov 22.00 hodin

(půlnoční mše sv.)
Boží Hod 25. 12. Mladočov 8.30  hodin

Budislav 10.30  hodin
Sv. Štěpán 26. 12. Mladočov 8.30  hodin
Sv. rodiny 27. 12. Mladočov 17.00  hodin

(obnova manželských slibů)
Sv. Silvestra 31. 12. Mladočov 17.00 hodin

 (poděkování za minulý rok)
Nový rok 1. 1. Mladočov 8.30 hodin

Při všech bohoslužbách je třeba dodržovat aktuální 
požadavky pro shromažďování.

Plný rozpis je na farních stránkách
www.farnostmladocov.cz

ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK
DOBRÝM SKUTKEM!

DĚKUJEME VÁM!

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce, 

v novém roce 2021 Boží požehnání, hodně 

štěstí, lásky, a hlavně pevné zdraví!

Bohoslužby ve farnosti
Mladočov o Vánocích

oznamuje návrat do kadeřnictví
na adrese Dolní Újezd 14 (Urbánkovo).

Nabízím stříhání pánské, dámské a dětské.
Provozní doba je úterý až pátek

na objednání.
Telefon 775 134 482

Těším se na Vás

Kadeřnictví
J A N A  L O R E N C O V Á 
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Návraty do štěstí – rozhodujeme o sobě

Těchto dnech prožíváme vánoční radost, každý nějak 
po svém. V tomto prožívání je ale mnoho falešných 
představ neodpovídajících skutečnosti a záměru Božímu. 
Ježíš nepřichází na svět pro svoji a naší radost, ale jako 
oběť za celé lidstvo, aby ho zachránil pro Lásku, aby svoji 
láskou měnil dosavadní myšlení tehdejší židovské
a otrokářské společnosti. Bůh je Láska, Bůh = láska. Jeho 
oběť má dosah i do dnešních dnů i do celé daleké nedo-
hledné budoucnosti, jen je v mnohém nepochopena
a překroucena. Jak ji tedy chápat? Především přijmout
a dodržovat několik Božích přání a návodů k životu 
shrnutých asi takto: Miluj Boha a lidi kolem sebe, z toho ať 
vychází tvé jednání. A Vánoce ať nejsou obchodní svátky, 
ale jako odjakživa svátky oslavy narození Ježíše, díků
a pěkných vztahů. 

Ústřední linkou života je láska, slovo kdysi jednoznač-
né, dnes velmi zneuctěné. Pravá láska má jen kladný 
účinek. Cokoliv je v našem myšlení i jednání záporného, 
není láskou, ale neláskou. Láska je dostředný kladný vztah 
k Bohu, zohledňující člověka i společenství na všech 
rovinách spolužití. Opak je neláska a v ní nespolupráce, 
sobectví, sebestřednost, odstředivý směr, nenávist, 
negace, nespokojenost i se sebou, bezbřehé hromadění. 
Člověk, na rozdíl od další přírody, je vybavený rozumem
a svobodnou vůlí, což mu dává možnost rozhodování 
v reálném čase i do budoucna. Ale je zároveň zodpovědný 
za toto své rozhodnutí, kterému můžeme třeba říkat názor.

Žijeme ve světě a nijak se tomuto stavu nemůžeme 
vyhnout. Vše, co nás obklopuje je hmotné, i my sami jsme 
součástí hmoty. Čas je závislý na hmotě a jejich po sobě 
jdoucích dějích. Kde není hmota, tam není ani čas. 
Nehmotný (duchovní) svět tedy nemá čas ani prostor, 
nelze ho nijak dělit a měřit. Každý živý tvor svým  početím 
se stává bytostí (od slova býti, který je), po rodičích 
dostává tělo a jeho život je k tělu v okamžiku početí 
přidaný jako originální a nezpochybnitelný. Žijící člověk 
je stvořený pevným spojením hmoty (tělo) a nehmotných 
oživujícím elementem – nesmrtelnou duší (s mnohem 
většími poznávacími schopnostmi, než samotné tělo). 
Podobně, ale na jiných úrovních to platí i v celé živé 
přírodě. Smrt je v hmotné části bytosti jejich rozdělením. 
Hmota, ani nejlépe strukturovaná, sama od sebe nedokáže 
žít (prosperovat, reprodukovat, bránit se rozkladu,). Život 
jako duchová část bytosti se nemůže zrodit, je Bohem dána 
jako originální a jedinečný dar, který nevzniká sám od 
sebe. Je darem, který máme, ale nemůžeme o něm libovol-
ně rozhodovat, protože je neuchopitelný. „Co se narodilo 
z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch“ (Jan 3)

Tělo je možné poškodit i zahubit, ale jeho duši ne. Její 
existence nepodléhá žádnému fyzickému účinku. Každý 
člověk je při početí pozván k věčnému životu a je tedy 
nesmrtelný ač tělo jako následek selhání prapředků je 
ničeno hmotnou smrtí. Lidská duše spolu s tělem je jeden 
tvor, který svým kladným i záporným jednáním tvoří svoji 
současnost i budoucnost. Když pak tělo zemře, duše sebou 
dále nese zodpovědnost před Bohem za celý dosavadní 

život. Duše je i nadále identickým člověkem se všemi 
svými mohutnostmi, jménem a dary, vnímáním i rozhodo-
váním, jen pozbyla zátěž hmoty těla. Jistě každý už slyšel, 
že člověk se v klinické smrti octne v jakémsi tunelu, kde si 
uvědomuje celý zpětný stav svého života a pravdivě 
nahlíží co prožil, případně může po návratu do žití mnohé 
napravit. Ve smrti je již vše definitivní. Tomuto soudu 
nikdo neunikne bez ohledu, jestli v Boha věřil či ne, z které 
přichází kultury a co měl za života za zády. Zde není 
omluva ani výmluva, zde je jen pravda. Kdo žil čestný 
v lásce a k Lásce směřující život, ten prožívá blaženost, byť 
by se ještě musel bolestí duše očistit od chyb, které za 
života nestačil napravit. Do nebe nemůže projít ani stín 
porušenosti. Každý, i sebevětší hřích, Bůh odpustí, když o 
to požádáme. Jeho odpouštějící lásku je třeba vyhledávat 
každý den, každou myšlenkou.

Protože máme svobodnou vůli, můžeme se Bohu 
během života i ve smrti vzepřít a odmítnout jeho pozvání 
k životu v lásce (v nebi). Jak ale vypadá další existence 
takové duše? Je od přirozenosti věčná, nesmrtelná (nelze 
nijak zmizet), ale Lásku a její společenství svobodně 
odmítla. Odsoudila se tak a zhroutila k samotě bez 
nejmenší stopy lásky, tedy k nenávisti! Odmítla lásku, tedy 
ji nemá, disponuje dále jen zápornou nenávistí k sobě a ke 
všemu, ke každému, na věčnosti je vše absolutní. Taková 
duše zcela ztrácí schopnost vztahů a družení. Tomuto 
stavu se říká peklo, absolutnímu věčnému odloučení ode 
všeho, od Boha, od lidí. Stav, který je popisován jako pláč 
(stav kruté bolesti) a skřípění zubu (bezmocnost, nenávis-
t). (L 13) Odvrácená duše trvale prožívá své hříchy a stále 
jimi trpí. Řekli jsme si, že odpoutáním duše od hmoty těla 
čas ztrácí smysl a tedy i prožívání bolesti se mění na věčné 
bez konce. Cokoliv jsme způsobili úmyslně proti vůli
a poctě Boží, proti druhému člověku, proti životu, způso-
bení bolesti tělesné, psychické, chudobu, vše záporné
v životě apod., to vše se obrací proti nám a my si živě to 
celé i s následky, našim jednáním vzniklé, sami bez 
možnosti návratu a zmírnění protrpíme tak, jak trpěli 
námi poškození. „Jeho zloba se vrátí na jeho vlastní hlavu“ 
(Žalm 7). 

Stavu odpadu od Lásky říkáme duchovní smrt. Tak 
fatální následky má vědomé nerespektování až odmítnutí 
Boha. Přitom stav osobní vzpoury je zcela zbytečný, 
neproduktivní a sebezničující, nic neřeší. Pokud Boha 
nehledám aktivně, skutečně jej nenajdu. „Hospodina 
nevzývají, pak se budou strachem třást“. (Žalm 14) Stejně 
nebezpečná je lhostejnost (nějak to dopadne, co já můžu), 
též nás spolehlivě dovede k propadnutí podle citátu 
„protože jsi vlažný, nejsi ani horký, ani studený (nepře-
mýšlíš o Bohu), vyplivnu tě ze svých úst“. (Zj 3) (Představa 
pekla jako spolku lotrů je pohádkový nesmysl, každý 
prožívá nenávist i bolest nekonečné beznaděje v odlouč-
ení, v sobě, za sebe.)

Bůh je však větší, než všechny naše slabosti, falešně 
představy, než naše nechuť mu věřit a důvěřovat, než naše 
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Zimní pranostiky

hříšnost, než naše nevědomosti a malosti, než naše ohledy, 
aby se mi někdo nesmál, než naše pýcha, než naše touhy 
po moci a penězích. Bůh je nekonečný ve svém milosrden-
ství, ve své lásce ke každému z nás. On sám se nechal přibít 
na kříž, abychom my mohli a dokázali k Němu přicházet
a žádat odpuštění našich hříchů pro jeho oběť, abychom se 
přemohli a vzdali se pýchy, která brání každému srdečné-
mu jednání. Sami svou silou to nikdy nedokážeme, ale 
Pravda, zde popsaná, nám dá sílu přetnout dosavadní 
myšlení a obrátit se na stranu Lásky. Ježíš dal lidstvu 
prostředky k nápravě a pravomoci kněžím s nepřerušenou 
apoštolskou posloupností, aby radou i službou smíření 
pomáhali odstranit chybný postoj a předávali Boží 
pravdu. Nikdo, ani žádný třeba zločinec, není vyloučen 

z Božího milosrdenství a je zvaný k návratu do víry
a věčné lásky. Nejsme zločinci, třeba jen máme ostych před 
sebou věřit, modlit se, nadřazujeme svůj rozum nad Boha, 
stydíme se před druhým člověkem uznat že Bůh skutečně 
je, že je to On, kdo mi pomůže svléknout starou kůži 
nedůvěřivosti, odporu a falešných informací, kdo napříště 
bude mou radostí. Bez mé pokory to ale nejde. Pokorným 
člověkem Bůh nepohrdne, pyšného nesnese.

„Když se k Němu obrátíte celým svým srdcem a celou 
svou duší a budete před Ním správně jednat, On se k vám 
obrátí a už před vámi neskryje svoji tvář“. (Tob 13)

Pane, prosím, dej se mi poznat. Já Tě hledám, ale ještě 
nevidím.

A je tu zima. Pro většinu lidí platí zima = sníh. Bohužel 
dnešní děti už o této rovnici mohou oprávněně pochybo-
vat. Ale alespoň po část zimy tato rovnice pořád platí. 
Pokud se příroda přikryje bílou peřinou, láká spoustu 
z nás k procházkám. A kdo se umí v přírodě chovat, najde 
v ní i nyní mnoho zajímavého a krásného k vidění. Zimní 
příroda to není jenom sníh a led. Můžeme zahlédnout řadu 
živočichů, zaslechnout zpěv ptáků. Ze stop ve sněhu 
vyčíst krátké příběhy. Zimní příroda je většinou klidná až 
tajemná, nabitá zvláštní energií. Dříve, když sníh defini-
tivně ukončil polní práce, měli lidé dost času jeden pro 
druhého. Setkávali se, povídali si a starší generace předá-
vala životní moudrost mladší. A to i prostřednictvím 
pranostik.

• Ať si v zimě chlad, jen když není hlad.
Čím chladnější zima, tím teplejší léto.
Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí.
Pokud si dělají veverky velké zásoby oříšků, bude
zima dlouhá a tuhá. 
Pokud jsou v zimě dlouhé rampouchy, urodí se 
dlouhý len.
Jak dlouhé jsou rampouchy v prosinci, tak dlouhé

 budou palice kukuřice.
Čím je v zimě hlubší sníh, tím vyšší bude jetel.
Dobře oblečeným se mráz uctivě klaní, špatně 
oblečené zraní.
Hodně sněhu - dojné krávy.
Hodně sněhu - hodně trávy.
Holomrazy - úrody vrazi.
První sníh dlouho nepoleží.
I půda musí odpočívat přikrytá, aby ji zimní spánek
posílil.
Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li nebe čisté, potrvá déle zima jistě, pak-li sněží
nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře 
časné.
Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když se spřáhne zima a hlad, není oč stát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lenivého v zimě ani pec nezahřeje.
Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub.
Nepromrzne-li půda, úrody dá poskrovnu.
Oděv chrání v létě před hmyzem, v zimě před 
mrazem.
Pod sněhem chléb, pod deštěm hlad.
Rampouchy na stříšce, hojnost mléka v dížce.
Veliké sněhy působí na osení škody.
Když je na štědrý večer mnoho hvězd , bude i tolik 
brambor.
Když jsou na Vánoce pole pokryté sněhem, můžeš na 
Velikonoce sedět pod košatým stromem.
Lepší Vánoce třeskuté než Vánoce tekuté.
Záhy-li taje, nadlouho neroztaje.
Jaký leden, takový červen.
Běda tomu roku, v němž v lednu tráva roste.
Co leden zazelená, to květen spálí.
Zima měkká a deštivá nemoci jen rozsívá.
Zima měkká, doktor čeká.
Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě 
třese.
Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.

Stanislav Tomšíček

Jiří Kvapil
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Výročí selského povstání

Je to již 340 let, kdy na Litomyšlsku docházelo k nesp-
okojenosti pro stále se navyšující daně a robotní povinnos-
ti. Počátkem 17. století byl požadován jeden den robotní 
povinnosti u panského dvora. Prvním panským dvorem 
byl Vlkov. V roce 1680, kdy již bylo 13 panských dvorů
a vrchnost žádala týdně i třídenní povinnosti a pak
i pětidenní a to od tmy do tmy. Z důvodu těchto povinností 
nebyl čas na práci na vlastním a pole zůstávala ladem
a opuštěné usedlosti zabírala vrchnost a zřizovali dvory
a nutili obyvatelstvo pracovat na panském. Újezdský dvůr 
byl založen r. 1660 na pozemcích několika bývalých statků 
a ovčín na roli zemana Bořka (odtud název Bořkov). 
Špatné podmínky pro hospodaření poddaných dovršila 
ještě bezohlednost ovčáků z panských dvorů, jež vyháněli 
ovce i na pole poddaných. Tím vším povstala obrovská 
nespokojenost. Došlo i k několika požárům panských 
dvorů.

Na jaře v roce 1680 za stále se stupňujících povinností
a útlaku se rychtáři a konšelé scházeli v Litomyšli k prav-
idelným poradám a rozhodli vyslání deputace s protestem 
k hraběti, což se stalo 6. dubna, ale bez odpovědi. Po 
bouřlivém jednání 23. dubna 1680 v krčmě u Morejnů 
v Litomyšli byly návrhy k výraznějšímu odporu. Po 
vyzrazení došlo k zatčení předpokládaných organizátorů 
povstání a jejich uvěznění v šatlavě. Mlynář z Horního 
Újezdu Lukáš Pakosta, který na tomto jednání nebyl, ale 
následně se to doslechl, rychle začal organizovat rozšíření 
této zprávy i po sousedních vesnicích a požadoval, že by 
měli jít zatčeným na pomoc. V houfech táhli s různou 
výzbrojí, vidlemi, kosami a podobným nářadím k Lit-
omyšli. Počet shromážděných se udává více jak 800 osob. 
Následný den jich ještě přibylo. Některé informace 
uvádějí 3 až 5 tisíc. Mnozí také zase odcházeli domů pro 
proviant a mnohý se pak ze strachu nevrátil.

Vrchnost po zjištění možného nebezpečí dala na 
povozy naložit sudy piva a jeli vyjednávat s povstalci. Ze 
strany povstalců vyšel výstřel, která na štěstí nikoho 
nezasáhl. Po slibu dalšího možného jednání a vlivem 
dovezeného piva se selská domobrana postupně rozešla.

Důsledkem těchto událostí bylo zřízení vyšetřovací 
komise a za pomoci vojska začalo zatýkání a vyšetřování 
organizátorů. 12. srpna 1680 byl vynesen tvrdý rozsudek 
pro výstrahu a to 6 trestů smrti a to: Lukáš Pakosta, Matěj 
Abrahám, Jan Černý, Jiří Lorenců, Pavel Bejl a Jan Čížek. 
U posledních dvou jmenovaných byla těsně před popra-
vou udělena milost. Dále bylo odsouzeno více jak 20 
povstalců k obecní práci v poutech na 2 – 3 léta. Poprava 
provedena druhý den ráno a na tom místě stojí dodnes 
kříž. Výsledkem těchto nepokojů bylo však přece jen 
určité zmírnění útlaku a snesitelnější poměry pro budouc-
nost. Dle historických pramenů dodával Lukáš Veselík 
celému odporu váhu, jako mladý průbojný rychtář, Matěj 
Abrahám byl hlavou a čilým organizátorem a byl u všech 
jednání s vrchností a Lukáš Pakosta byl výkonným 
orgánem a smělým agitátorem.

Lukáš Veselík byl v té době hornoújezdským rychtá-
řem, hospodařil na svobodnickém statku v Desné č. 2. V té 

době statek číslo 2 a mlýn č. 62 v Desné byl součástí 
Horního Újezdu a tím i povinností roboty na zámeckém 
panství. Obec Desná s několika dalšími obcemi patřily pod 
správu města Litomyšl i robotními povinnostmi, které 
byly o něco mírnější a tím se na tomto povstání nepodílely.

Lukáš Pakosta se narodil r. 1635 v Lezníku. V roce 1665 
koupil Ležákův mlýn a následně pole (pustka) v Cikově. 
V různých pamětech se uvádí, že byl rychtářem v Dolním 
Újezdě, někde se uvádí v Horním Újezdě a někde že 
rychtářem nebyl, ale pouze mlynářem a váženým obča-
nem. Po tolika letech těžko soudit.

Až v roce 1907 byl při slavnosti k připomenutí selských 
bouří vznesen návrh na postavení památníku obětem. Při 
následných sbírkách pro tento účel, byl po určitém čase 
shromážděn potřebný finanční kapitál. Rozhodnuto
o umístění před školou v Dolním Újezdě a dojednáno 
zhotovení sochy akademickým sochařem Janem Štursou. 
Hlavní mohutná postava vzdorného a nepoddajného 
sedláka hrozícího pěstí k litomyšlskému zámku. Pod 
sochou jsou vytesány 4 hlavy popravených. Znázorňuje 
rozvoj, sílu a odhodlanost stavu selského. Památník 
odhalen při velké slavnosti 19. července 1914. Tehdy asi 
nikdo netušil, že za 10 dnů začne I. světová válka.

V neděli 18. července 1948 na paměť 100. výročí zrušení 
roboty byla slavnostně odhalena pamětní deska vůdci 
selského povstání z roku 1680 na Litomyšlsku Lukáši 
Pakostovi na Ležákově (Boštíkově) mlýně v Horním 
Újezdě - Cikově, kde žil. Projev zde měl ministr školství a 
osvěty prof. Dr. Zdeněk Nejedlý a předseda pozemkového 
úřadu Josef Smrkovský.

Tolik v krátkosti k životním osudům lidí žijících 
v minulosti v naší obci a v nejbližším okolí. Čerpání 
informací z více zdrojů, ale převážně z práce historiků 
Antonína Tomíčka a Bernarda Beniše.

Oldřich Kladivo



11

Listování hasičskou kronikou

Jednou za rok při Výroční valné hromadě SDH si 
připomeneme události v našem sboru, které se udály 
v minulosti. Skromný výpis činnosti sboru je řazen proti 
času v desetiletých výročích. Náš sbor byl v bývalém 
litomyšlském okrese založen jako jeden ze tří posledních 
sborů. Je sice mladý, ale i tak to je již více jak 80 let. Za tu 
dobu se již ve vedení vystřídalo několik generací.

Rok 2010 - tj. před 10 lety
Po dohodě byla na půdě kravína ve středisku ZD 

vybudována multifunkční hala, kde je i překážková dráha 
a je možno trénovat i v zimním období.

Při konání Mistrovství ČR v požárním sportu, které se 
konalo v Litomyšli zajišťoval SDH Desná stánek s obče-
rstvením.

Před vánočními svátky přišla smutná zpráva. Ve svých 
85 letech zemřel pan Josef Flídr č. 41, dlouholetý předseda 
sboru. Pohřeb 18. 12. 2010 za velké účasti hasičů v stejnokr-
ojích z našeho i okolních sborů. Funkci předsedy vykoná-
val 27 let. Byl prvním držitelem nejvyššího hasičského 
vyznamenání „Zasloužilý hasič“ v našem sboru.

Rok 2000 – tj. před 20 lety
Náš sbor byl pověřen pořádáním okrskové soutěže. 

Termín stanoven na 20. května. Výsledek: ženy z Desné
1. místo a postup do okresního kola. Naší muži, u kterých 
bylo zvykem vítězit již před 20 lety, byli poraženi nastupu-
jící mladou generací. A tak se stalo, že první dvě místa 
v kategorii mužů obsadila Desná. Naší mladí hasiči se 
poctivě a pravidelně připravují pod vedením Dušana 
Flídra.

5. prosince jsme se na hřbitově v Mladočově rozloučili 
s naší členkou a dlouholetou vedoucí mládeže paní 
Jaroslavou Tomšíčkovou.

Rok 1990 – tj. před 30 lety
Obdrželi jsme pozvání na soutěž od Deseňáků z Jize-

rských Hor o jejich putovní pohár. I zde naší muži skončili 
na 1. místě a putovní pohár přivezli. Zástupci Desné
v Jizerských Horách byli pozváni k nám a setkání se 
uskutečnilo při přátelské besedě „Pod hájem“ 23. prosin-
ce.

Koncem roku nás zastihla smutná zpráva, že zemřel 
pan Oldřich Nádvorník ve věku 67 let. Byl členem sboru 
hasičů 42 roků. Po řadu let zastával funkci kronikáře. 
Rozloučení na hřbitově v Mladočově 29. prosince.

Přemístění knihovny i kanceláře Obecního úřadu do 
bývalé školy. Od té doby slouží celá budova zbrojnice 
hasičskému sboru.

Došlo k osamostatnění obce a v listopadu se konaly 
volby do zastupitelstva, které si ze svého středu zvolilo 
pana Stanislava Nováka starostou obce.

Rok 1980 – tj. před 40 lety
Bylo zakoupeno z vlastních finančních prostředků 

starší auto ROBUR. Bylo upraveno pro přepravu hasičů i 
jejich výzbroje. Sloužilo nám k plné spokojenosti celých 25 
let. Dosluhující auto Praga RN bylo odhlášeno a následně 
zrušeno.

29. března jsme se zúčastnili pohřbu našeho člena pana 
Ladislava Šauera. Byl vedoucím prodejny Jednota v Des-
né. Zemřel po delší nemoci ve věku 60 let.

26. června jsme se v obřadní síni krematoria rozloučili 
s předsedou Okresního výboru Svazu požární ochrany 
panem Františkem Bělohlávkem z Dolního Újezdu, který 
zemřel náhle ve věku 42 let.

26. prosince jsme se na hřbitově rozloučili s našim 
členem Josefem Lipavským č. 77, který zemřel po kratší 
nemoci ve věku 53 let. Byl též dobrým hudebníkem. Tato 
záliba se dědí v jejich rodině již po několik generací. Pro 
svoji skromnou a veselou povahu byl velmi oblíben.

V obci špatně funguje veřejný rozhlas i telefonické 
spojení v noci je velmi špatné.

Při nočním požáru 17. listopadu v Horním Újezdě 
vyhořelo staré dřevěné stavení a než místní požárníci 
mohli zasáhnout, 86 letá majitelka domu uhořela.

Rok 1970 - tj. před 50 lety
1. června pořádán zájezd s návštěvou automobilky 

v Mladé Boleslavi, kde jsme mohli shlédnout výrobní 
linku, dále prohlídka rekreačního střediska Máchovo 
jezero, město Mělník a Praha.

Rok 1960 – tj. před 60 lety
V únoru došlo k územní reorganizaci okresů. Zrušen 

okres Litomyšl a podstatná část přešla pod správu 
Okresního úřadu ve Svitavách.

Dokončení vodovodu po celé obci. Při stavbě vodovo-
du odpracovali naši členové více jak 2000 brigádnických 
hodin. Po obci instalovány hydranty.



Rok 1940 – tj. před 80 lety
Pokračováno ve stavbě hasičské zbrojnice. Předcházelo 

mnoho dohadů o místo, kde zbrojnici stavět.  Někteří ji 
chtěli postavit na místě dnešního altánu na točně autobusů 
a někteří ji chtěli uprostřed vsi, což se nakonec stalo 
skutečností. Budova hasičské zbrojnice byla stavěna 
společně se spolkem Hospodářská beseda (strojním 
družstvem), jako skladiště hospodářských strojů.

V této době zuří 2. světová válka a tím činnost sboru je 
silně omezena.

Tolik v krátkosti z historie Sboru dobrovolných hasičů 
v Desné.

S přáním alespoň trochu spokojené svátky vánoční
a hlavně zdraví do nového roku 2021

kronikář SDH
Oldřich Kladivo
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Co je nového u hasičů?

Už dlouhou dobu se nacházíme v době, která nepřeje 
sportovcům. A u nás tomu není jinak. Nyní je doba, kdy 
každý rok začínala naše zimní příprava, ale letos to 
bohužel není možné, tedy alespoň kolektivně. Pro nás je 
tato situace velmi smutná, protože jsme na společné 
tréninky zvyklí. Už se ale samozřejmě nemůžeme dočkat, 
až bude společné sportování opět povolené a budeme si 
užívat společné tréninky.

Mimo jiné nám také koronavirus překazil uspořádá-
vání slavnostního vyhlášení výsledků Okresní ligy 
Svitavska. To se mělo konat v listopadu v KD v Poříčí, 
ale bohužel… Proto Vám sdělím výsledky alespoň touto 
formou:

MUŽI 1. místo – Široký Důl A (151 b.)
2. místo – Sychotín A (126 b.)
3. místo – Pomezí B (117 b.)

ŽENY 1. místo – Nedvězí (91 b)
2. místo – Oldřiš (57 b.)
3. místo – Kamenec A (42 b.)

SENIOŘI 1. místo – Oldřiš (32 b.)
2. místo – Desná (26 b.)
3. místo – Perálec (23 b.)

TÝMY SDH DESNÁ:
MUŽI Desná A – 16. místo (51 b.)

Desná B – 24. místo (25 b.)
ŽENY Desná B – 11. místo (19 b.)

Desná A – 13. místo (15 b.)
SENIOŘI Desná – 2. místo (26 b.)

Tato situace nás velice mrzí a doufáme, že příští rok u 
nás vyhlášení proběhne se vším všudy. Jak je ale vidět, 
naše letošní výsledky (kromě kategorie seniorů) nebyly 
úplně podle našich plánů. Příští sezona snad proběhne 
mnohem lépe!

Už několik let se snažíme vylepšit náš sportovní areál. 
Naším posledním vylepšením je položení druhé tartanové 
základny a terénní úpravy areálu. Mimo to jsme vybudo-
vali i systém na recyklaci vody. To znamená, že voda, která 
po útoku zůstane v hadicích, se vylije do sběrného vedení 
a bude znovu využita pro další požární útoky. Tímto 
krokem ušetříme spoustu vody, což je v poslední době 
potřeba.

To je pro poslední vydání Deseňáčku v roce 2020 vše. 
Za sbor SDH Desná se Vám dovoluji popřát krásné Vánoce 
a hodně štěstí, a hlavně zdraví do nového roku.

Na středisku ZD byla do silážní jámy na dobu žní 
napuštěna voda pro protipožární účely a též možnosti 
použití jako koupaliště pro děti.

V obci započato se stavbami autobusových čekáren.

Rok 1950 – tj. před 70 lety
7. února vypukl požár domku č. 103, v němž bydlela 

v nájmu paní Janková ( toto popisné číslo bylo později 
použito na Hraničkách ). Oheň vznikl od popele, který 
nasypala do bedny v komoře.

V sobotu 26. srpna před posvícením se strhla velká 
bouře s krupobitím. Průtrž mračen udělala velké škody. 
Nejvíce postižen byl pan Nováček, hostinský „Pod 
hájem“, jemuž voda hrnoucí se z rokle zatopila sklep, kde 
měl zásoby na posvícení. Cesta vedoucí roklí byla úplně 
zničena. Voda ze sklepa odčerpána stříkačkou našeho 
sboru. Velkou škodu voda způsobila též v Poříčí u Boštíků.

Poděkování od hasičské mládeže

Věra Rosypalová

Hanka Chaloupková

S blížícím se koncem roku přichází doba bilancování, 
ohlédnutí se za tím, co se nám v uplynulém roce podařilo, 
co méně a co jsme třeba nestihli. Co se týče činnosti dětí
a mládeže v uplynulé sezóně, není moc nad čím bilanco-
vat. Původně zcela neznámý vir Covid-19, nám zhatil 
téměř všechny plány. Trénovat jsme začali až koncem 
května, scházeli jsme se do konce července. Žádné soutěže 
jsme se letos s dětmi nezúčastnili. Od září jsme se pilně 
připravovali na podzimní kolo hry Plamen, které bylo 
bohužel týden před plánovaným termínem zrušeno. Po 
jarní karanténě jsme doufali, že přes léto se situace vrátí do 
normálu, ani teď však nemáme příliš optimistické vyhlíd-

ky. Jak ráda bych Vás pozvala na ples a karneval, který se 
koná každoročně poslední sobotu v lednu. V současné 
situaci však čekáme, jak se vše vyvine a bude pokračovat 
po novém roce. Přes toto všechno musím s radostí konsta-
tovat, že děti nadšení neopouští. Každý trénink nám dělají 
radost a dodávají energii. Proto bych chtěla poděkovat 
především všem dětem, které chodí na hasičský kroužek, 
dále všem rodičům, vedoucím a pomocníkům. Děkuji také 
starostovi sboru a obce Desná za podporu naší činnosti. 
Přeji Vám všem prožití vánočních svátků ve zdraví
a mnoho optimismu do příštího roku.
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