
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Klubu oživení historie  

Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s. 

 Rok 2020 

PROBĚHLÉ VÝSTAVY 

A PŘEDNÁŠKY 

 

Výstava k 75. výročí 

ukončení II. světové 

války  

(28. 6. – 30. 8. 2020)  

* 

Přednáška  

(28. 6. 2020 – 14.00) 

* 

Výstava 

 VŠE PRO DÍTĚ 

(19. 7. – 28. 10. 2020) 

* 

Výstava 30 let 

skautského střediska 

v Dolním Újezdě 

(27. 9. – 28. 10. 2020)  

 

Rok 2020 v muzeu 

 
Rok 2020 byl nejen pro Klub, ale pro všechny 

zvláštním rokem. Připravená přednáška Mgr. 

Jiřího Junka EXPEDICE Monoxylon 3; 

Velikonoční výstava, oslavy a výstava „340. 

výročí Selského povstání na Litomyšlsku“ byly 

s ohledem na vývoj epidemiologické situace 

ZRUŠENY. 

Výstavní sezónu jsme v tomto roce zahájili, 

jakmile to epidemiologická situace dovolila. 

Hned první akcí byla přednáška a výstava k 75. 

výročí ukončení II. světové války. 

Na tuto výstavu navázala výstava VŠE PRO 

DÍTĚ – kočárky Renaty Glänznerové.  

Poslední výstavou, která se uskutečnila byla 

k 30 letům skautského střediska v Dolním 

Újezdě. 

S podzimem přišlo opět zhoršení 

epidemiologické situace, a netrvalo dlouho (9. 

října) jsme nařízením vlády ČR museli muzeum 

opět UZAVŘÍT. Po částečném rozvolnění jsme 

se rozhodli na vánoční svátky muzeum otevřít, 

ale do dvou týdnů se situace zhoršila (18. 12.) 

nařízením vlády opět UZAVÍRÁME. 

 

 



Stěhování archivu 

Stavební práce  
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Koncem ledna a v únoru jsme pokračovali ve stěhování archivu a knihovny z obecního 

úřadu a z bývalé uhelny pod ZUŠ a z půdy muzea nad expozicí v přízemí, do přiděleného 

prostoru jedné malé místnosti v DPS. Počátkem března zasáhl koronavir objekt včetně 

personálu se zákazem vstupu do budovy, což trvalo téměř do konce června. 

V muzeu během roku probíhaly rekonstrukce a opravy zadní budovy, renovace a opravy 

exponátů. V nové výstavní místnosti nad bývalým chlévem a bytem proběhly 

dokončovací práce (zábradlí schodů). Byla provedena rekonstrukce chlívku včetně 

nového stropu a demontáž podlahy stropu horní podstáje. Práce provedli brigádnicky 

členové spolku Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z. s. Materiál 

byl získán sponzorsky od Zemědělského družstva Dolní Újezd a obce Dolní Újezd.  

Byly vyrobeny dva kusy vitrín na kroje. 
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Na fotografiích – opravený chlívek, nové dveře do chléva, nový strop, nová dřevěná 

dělící stěna ve výstavní místnosti.  
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Příprava a průběh výstavy  

k 75. výročí ukončení II. světové války  

Pracovali jsme v muzeu na přípravě Výstavy 75. výročí ukončení II. světové války. 

Výstava měla dvě části. Z národního památníku v Lidicích jsme dojednali zápůjčku dvou 

velkých souborů fotografií z příprav a výcviku paradesantů, kteří provedli v roce 1942 

atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. V týlu této jednotky působil ve 

Skotsku rotný Jan Svatoš z čp. 4 v Dolním Újezdě. Druhá kolekce byly fotografie 

obrazů akademické malířky Jandové z válečného prostředí a odboje. 

Z našeho archivu připomínáme události z konce II. světové války v okolí Poličky, 

Proseče, Litomyšle, Vysokého Mýta, vesnic Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka. Je zde 

několik kopií kronik z Litomyšle, Dolního Újezda, Mladočova. Je zde zachycena 

odbojová činnost na Prosečsku, příběh četnického strážmistra Františka Famfulíka, 

rodáka ze Seče Vidlaté, který skončil mezi prvními popravenými četníky, zapojenými 

v odboji, na Kobyliské střelnici v Praze. Jsou zde i příběhy několika okolních rodáků 

zapojených v západním odboji, členy anglického letectva RAF, Bedřicha Dvořáka 

z Chotěnova, Jiřího Mikuleckého ze Sloupnice, Josefa Koukala z Jenišovic u Luže a 

dalších. Je zde popsána i činnost partyzánské skupiny Stalin, která pod vedením 

ruského paradesanta poručíka Viktora Osipova vytvořila skupinu asi 15-členů, která 

působila Němcům problémy hlavně na železnicích. Mezi členy skupiny byli Vít Vomočil 

obchodník v Seči Vidlaté, který dlouhodobě poskytoval partyzánům úkryt, Květa 

Ropková zapojena jako zdravotnice, rodina Flídrova z Václavek s Františkem Šutou 

z Újezda, pracovníci litomyšlské mlékárny s vědomím vedoucího Jaroslava Musila 

zásobovali partyzány mléčnými výrobky, základní potraviny dodával také Adolf Bis 

z Újezda. Počátkem jara roku 1945 s ustupující německou armádou hnali Němci 

zajatce a členy koncentračních táborů z Opavska v tzv. pochodu smrti ve směru na 

západ přes Olomouc, Svitavy, Litomyšl a Vysoké Mýto. Počátkem května byla RA 

Němcům v patách, kolem 10. května jednotky 4. ukrajinského frontu s velitelem gen. 

A. Gastilovičem a velitelem politické správy gen. Leonidem Brežněvem tento pochod 

smrti zastavuje a od Litomyšle je v týlu 18. armády, 4. ukrajinského frontu zřizuje 

v lese Polom sběrný tábor pro zajatce.  

Výstava byla 28. června zahájena přednáškou Mgr. Josefa Kopeckého z SOA 

Litomyšl, který doplnil zajímavými příběhy a fakty z tohoto období. K doplnění Výstavy 

nám zapůjčil soubor doplňků vojenské výstroje anglického a kanadského vojáka. 
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Výstava VŠE PRO DÍTĚ 

(19. července – 28. října) 

Dne 19. července byla zahájena výstava VŠE PRO DÍTĚ – kočárky Renaty Glänznerové. 

Zahájení se zúčastnila sama sběratelka, která o každém kočárku povyprávěla právě 

přítomným návštěvníkům. 
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 Poděkování k příležitosti zrealizované výstavy v regionálním Muzeum Dolní Újezd na 

Statku. 
 

Kočárky 

S kočárkem se většinu setká každý z nás od nejútlejšího věku. A však si nepamatujeme 

své pocity té doby. Proto napříč generací si můžeme kočárek připomínat 

prostřednictvím fotografií, kočárky v naší blízkosti nebo právě zmíněnou výstavou 

sbírky starých a historických kočárků. Které mě inspirovaly k mému začátku se 

zaměřením k oživení mého kočárku na panenky z dětství. K tomu přibyl další a další, 

které u mne vyvolávají osobní nostalgii a krásu. Když jsem často bývala chůvou a vozila 

kočárky. Sbírku jsem se rozhodla prezentovat širší veřejnosti, instalací výstav, 

doprovázení městských akcí Litomyšl, jako doplněk kočárky při výstavách automobilů 

klubu veteránů Litomyšl, ale také k potěšení návštěv v jiných sousedských městech. 

Je mi velkou ctí, že mohu dnes tak rozsáhlou sbírku představit všem, kteří si při 

pohledu na některé z kočárků s potěšením oživí vzpomínky. 

Od dávných dob kočárek vzbuzuje obdiv a úctu a to prostou krásou a noblesou ukázat 

zrození nového života. 

Dnešní sbírka představuje nejen kočárky průletem století krajů i zemí, ale také sem 

patří kolébky, postýlky, peřinky, oblečení, hračky a jiné doplňky patřící k začátkům 

péče dítěte. 

V tomto čase se sbírka také rozrostla o dobové kostýmy, šaty a doplňky k zapůjčení. 

Pro radost, potěšení i focení nebo i k procházkám. Jak já říkám takový Welness relax, 

lázně ducha, kdy může v dnešním čase načerpat každý. Přenést se během všedních dnů 

do dob minulých díky zapůjčení kočárků a kostýmů mohu zprostředkovat 

nezapomenutelný zážitek jako mnohým dobrým lidem. Poté vznikají pro upomínku 

nádherné fotografie, potěšení, relax který zůstává. 

Pro inspiraci a více informací je možné nahlédnout na internetové Facebookové stránky 

 

 

Těší mě tato práce, která mi dělá radost a mohu radost rozdávat dál. Kdy přináší 

duševní usměvavou pohodu do současných dnů. Vaše potěšení je mi odměnou za hodiny 

a hodiny práce, a i mnohdy nedorozuměním i slzy. Však věřím v mé nadšení a píle vám 

nadále sbírku kočárků představovat v plné kráse. 

Kočárek nese krásné životní poslání. 

Poděkování, pár slov o KOČÁRKU 

sběratelka Renata Glänznerová 

https://www.facebook.com/RenataGlanznerovaStarozitneKocarky 
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Výstava 30 let skautského střediska v Dolním Újezdě 

(27. září – 28.  října) 

V neděli 27. září 2020 byla zahájena výstava „30 let od založení skautského střediska 

v Dolním Újezdě“. Krátce na to (asi po 2 týdnech) byla výstava přerušena uzavřením 

muzea z nařízení vlády v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace šíření viru 

Covid-19. 

Výstava byla znovu přístupná od 13. prosince 2020. Otevřeno bylo bohužel pouze jednu 

neděli, jelikož 18. 12. došlo k opětovnému uzavření muzea. 

Výstava přiblížila historii skautského střediska v Dolním Újezdě, a to od samého 

počátku založení až po současnost. Byl vystaven skautský kroj (historický i ten 

současný), odznaky, nášivky a šátky jednotlivých věkových kategorií. K vidění byly 

kroniky družinek, chatková kronika, fotoalba z různých akcí, skautské časopisy a 

literatura. Za pozornost stál i střediskový prapor (zhotoven k 25. výročí střediska - 

vysvěcen 20. září 2015) 

V další části výstavy jste si mohli prohlédnout táborový kout - táborové rekvizity, 

upomínkové předměty a podsadový stan s vybavením "tehdy před lety" a "dnes". 
 

Kdo jste se nestihli na výstavu přijít podívat, přikládáme pár fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Více fotek z výstavy naleznete na  www.junak.dolniujezd.cz  
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Renovováno a restaurováno 

 
 V průběhu roku byly restaurovány a renovovány tyto stroje, které jsou umístěny 

v expozici. Koňský vyorávač brambor (čert), dva kravské chomouty, dřevěné kolečko, 

trakař, mačkadlo brambor, dvě konvice, měřidlo a dojačka.  

 

Koňský vyorávač brambor (čert) 

 

 

 

 

  

   Před        Po 

 

Ostatní exponáty 
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Nové přírůstky do mobiliáře 

Během roku jsme získali do mobiliáře: 

▪ Kočárek sporťák, malý zelený dětský kočárek, 4 kravské chomouty 

s příslušenstvím, 3x 20ti litrové konve na mléko – různé typy, napáječka 

s připojením k vodovodu, odměrky na mléko, proutěné koše na krmení 

▪ Bytový textil z 50 let, přehozy na postele, ubrusy, deky, kufříkový psací stroj 

značky Olympia 

▪ Obilní mlátička firmy Leo Muzika Polička z konce 19. století – v zachovalém 

stavu, dlabané necky 50x200 cm, zásobník sedmiřádkové sečky s regulací setí 

▪ Retro-elektro spotřebiče – Pračka WM66 DDR 1975, automatická pračka 

Tatramat 241 r. 1977, automatická pračka Wirpool A+A800, AVE 2316, 

odstředivá ždímačka Perla r. 1955, barevný TV Tesla 1915 

▪ Souprava propagací Balounkovy Cikorky v prosklené krabici 

▪ Časopis DRUŽSTEVNÍK vázané ročníky 1977-1979, 1981-1989 – vše 

v bezvadném stavu 

▪ Vázané časopisy 1. republika, Hospodyňské listy ročník 1924-1936 

▪ Výtisk bakalářské práce  

▪ Válcový mlýnek na mák, dvojitá řeznická kolébka, šťouchadlo na brambory, 

ševcovská rašple, 3 ks velkých kovářských kladiv 

▪ 28. 6. jsme od p. Hubinkové převzali litomyšlský mužský a ženský který 

zhotovila dle předlohy  
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Jubilea členů 

V roce 2020 jsme oslavili narozeniny několika členů 

▪ 85. narozeniny 

▪ 80. narozeniny 

▪ 70. narozeniny  

▪ 50. narozeniny 

▪ 20. narozeniny  

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a děkujeme jim za práci 

kterou dělají nejen pro Klub, ale i pro obec. 

 

 

Poděkování 

Výbor klubu by chtěl poděkovat všem členům, za jejich práci v Klubu – ať už se jednalo 

o přípravy výstav, brigádnické práce na opravách muzea, službách při provozu muzea, 

při restaurování a renovování exponátů. 

 

 

 

 

Děkujeme p. Zdeňkovi Holubovi a p. Janu Juzovi, kteří nadále pokračují v příspěvcích 

do obecních novin – rubrika „Z historie obce“ 

 

 

 

 

Poděkování také patří našemu členovi, který se stará o naše webové a facebookové 

stránky, a celkově propaguje naše muzeum na veřejnost 

 

 

 

 

Nakonec děkujeme všem naším příznivcům a sponzorům  

▪ Pardubický kraj, oddělení kulturní a památkové péče 

▪ Obec Dolní Újezd 

▪ Zemědělské družstvo Dolní Újezd 

▪ Pfhanl Backmittel spol. s.r.o. 

▪ Design Centrum & Services 

▪ DUKOR, s.r.o. 

▪ Extrfit s.r.o.  

▪ a mnoho dalších místních podnikatelů   

Děkujeme i místním řemeslníkům, za výraznou pomoc při opravách. 
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VZPOMÍNÁME – V letošním roce nás opustili 
 

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s. opustilo 

několik členů 

 

JOSEF TMĚJ ze Sebranic 

Zemřel 14. srpna 2020, členem Klubu byl od roku 2004. Podílel se na dokončovacích 

pracích před otevřením muzea. Byl známým genealogem, sbíral pohlednice, poštovní 

známky s tematikou přírody a umění. Byl také sběratelem drobné grafiky, ex libris, 

ale i souborů grafiky velkých formátů Maxe Švabinského nebo Alfonse Muchy. 

 

* 
 

BOŽENA LÁZNIČKOVÁ z Dolního Újezda 

Zemřela 24. října 2020, členkou Klubu byla od roku 2003. Do roku 2012 vykonávala 

funkci účetní a pokladní. Účastnila se také přípravy výstav a nových expozic. 

 

* 
 

BOHUMILA HORÁČKOVÁ z Dolního Újezda 

Zemřela 2. prosince 2020, členkou Klubu nebyla, ale přesto vypomáhala v muzeu při 

službách. 

 

Všichni jmenovaní přispěli k prezentaci Klubu i muzea a za to jim patří 

veliký dík. 

 

Čest jejich památce. 



Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd, č. p. 76,  569 61 

* 

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na výbor klubu 

PŘEDSEDA KLUBU 

▪ Radomil Fait 

mobil: +420 739 832 226 

email: radomil.fait@muzeum-dolniujezd.cz, radekfa@seznam.cz  
 

MÍSTOPŘEDSEDA 

▪ Jan Černý 

mobil: + 420 734 405 404 

email: jan.cerny@muzeum-dolniujezd.cz, cerny-st@seznam.cz  
 

ČLEN VÝROBU 

▪ Jana Švecová 

mobil: +420 736 663 747 

email: jana.svecova@muzeum-dolniujezd.cz, Jack.babi-leto@volny.cz 
 

▪ Zdeněk Holub 

mobil: +420 605 355 211 

email: zdenek.holub@muzeum-dolniujezd.cz, zd.holub@centrum.cz 
 

▪ Ing. Stanislav Hladík 

mobil: +420 728 771 010 

email: stanislav.hladik@muzeum-dolniujezd.cz, shladik@centrum.cz 
 

PROPAGACE 

▪ Josef Kladivo  

mobil: +420 605 300 883 

email: josef.kladivo@muzeum-dolniujezd.cz 

 

 

 

 www.muzeum-dolniujezd.cz 

 

www.facebook.com/muzeum

DU 

muzeum@muzeum-dolniujezd.cz 
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