
   

 

 
 

 - nestává se tak často, aby stará hasičská technika projížděla naší obcí 
 

Ke 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty 
Království českého připravuje Sdružení hasičů Čech Moravy 
a Slezka propagační jízdu. Uskuteční se ve dnech 24. – 27. srpna 
2011 a povede na trase dlouhé více než 200 km z Bílých Poličan 
do Přibyslavi se zastávkami v Trutnově, Velkých Svatoňovicích, 
Rtyni v Podkrkonoší, Červeném Kostelci, Náchodě, Novém městě 
nad Metují, Rychnově nad Kněžnou, Vysokém Mýtě, Desné, 
Širokém Dole, Poličce a Ždáru nad Sázavou. Celá trasa bude 
absolvována s dopravním hasičským automobilem PRAGA AN 
z roku 1928 ze Sboru dobrovolných hasičů Nová Paka. Start bude 
v Bílých Poličanech 24. srpna v 8 hodin. V průběhu první etapy 
bude v Náchodě odhalena pamětní deska Ladislava Seidla, 
prvního předsedy obnoveného Všeslovanského svazu hasičstva. 

Na konci druhé etapy bude odhalena v Poličce pamětní deska někdejšího starosty České zemské hasičské jednoty Františka 
Procházky. Třetí etapa bude zakončena v Přibyslavi, kde se v té době bude konat setkání hasičských automobilů, jejich řidičů, 
strojníků a hasičů – PYROCAR, na který je zvána široká veřejnost i z naší obce. Symbolem jízdy bude praporec věnovaný 
firmou ALERION, na který budou v jednotlivých zastávkách zavěšovány pamětní stuhy měst a obcí. I naše obec má 
připravenu slavnostní stuhu, která bude připnuta na tento praporec. 

Do naší obce tato velkolepá jízda přijede 
25. srpna 2011 kolem 14. až 15. hodiny. 
 Slavnostní přivítání starostou obce před 

nastoupenou hasičskou jednotkou a vztyčenými 
prapory obce a Sboru dobrovolných hasičů 

proběhne u hasičské zbrojnice za doprovodu 
dechové hudby Dolnovanka. Malé občerstvení 
pro účastníky této jízdy bude podáno na Točně. 

Na Vaši účast se těší desenští hasiči. 
 

Jízda bude ukončena předáním praporce starostovi SH ČMS po zahájení setkání požárních automobilů a jejich osádek 
v Přibyslavi na PYROCAR 2011. Vedoucí automobil přiveze do Přibyslavi také brožuru 120. výročí založení Zemské ústřední 
hasičské jednoty Království českého, která bude slavnostně pokřtěna za kmotrovství starosty SH ČMS a hlavních hostů 
PYROCARU.                                                                                                                                                      Ladislav Dvořák                      
 

 
Zlatou medaili přivezlo 18. června naše družstvo dorostenek z krajské soutěže 

v Mladkově, a tím postoupilo na republikové kolo, které se bude konat 5. a 6. 
července v Ostravě. Za krásný úspěch děkujeme dorostenkám Tereze Kladivové, 
Veronice Renzové, Anetě Nádvorníkové, Anně Šimkové, Štěpánce Vejrychové 
a dvěma děvčatům z Kamence - Anetě Jonákové a Blance Škorpíkové. V běhu na 
100 m a v bezchybných testech se umístily na prvním místě, ve štafetě a útoku na 
místě druhém. A celkový součet umístění z jednotlivých disciplín jim přinesl 
nejvyšší zlaté místo. Další místa patřila dorostenkám z Čeperky a Dolní Čermné. 
Z hodnocení jednotlivců v běhu na 100 m si přivezla Anička Šimková bronzovou 
medaili. V minulosti se naposledy zúčastnilo republikového kola v Liberci před 
devíti lety družstvo žen, které skončilo na pěkném sedmém místě.  

Děvčatům gratulujeme a budeme jim přát stejný úspěch i na republikovém kole 
a určitě mnoho z nás je rádo pojede podpořit až do Ostravy.                   A. Šimková 
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Medailové umístění dorostenek v hasičském sportu 



   

 

 
 
 
 

Usnesení ze dne 23. 5. 2011 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 

- smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku JSDH 
obce z rozpočtu Pk 
- smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku Michaele 
Jůzové, bytem Dolní Újezd 140 na provoz prodejny se 
smíšeným zbožím v budově č.p. 40 v Desné 
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku TJ Horní 
Újezd  
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
Mysliveckému sdružení Dolní Újezd 
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Českému 
svazu včelařů Litomyšl 
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku SDH Desná 
- prodej plynárenského zařízení v majetku DSO Sdružení 
obcí skupinového plynovodu Proseč VČP Net. s.r.o. 
Hradec Králové 
- smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitostem 
p.p.č. 427/10, 554/8, 554/9 a 605/1 za účelem zřízení 

elektrovodní přípojky k nově zřizovaným parcelám pro 
rodinné domky v Desné 
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkovým parcelám uvedených na LV 
10001 obce Desná za účelem rekonstrukce nn a vývodu 
z TS 606 včetně TS 606 
- smlouvu o pronájmu bytu v č.p. 124 s Ing. Janem 
Mikuleckým a Petrou Šauerovou 
- smlouvu o dílo č. 201113 s Ing. Renátou Ulmannovou ve 
věci projektu „Desná – ošetření významných stromů 
v obci“ 
- finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na zakoupení 
sociálního automobilu pro Farní charitu Dolní Újezd 
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí: 
- návrh nájemní smlouvy pro T-Mobile Czech Republic  
- oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním 
do digitální podoby 

 
Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vás v krátkosti informovat o průběhu a přípravě akcí v naší obci. Probíhá příprava prodloužení vedení elektro 

a vody k nově zastavovaným parcelám na záhumeni. Příspěvek pro ČEZ činí 25 000,- Kč, pro VHOS asi 100 000,- Kč. 
Obdrželi jsme od Pardubického kraje dotaci ve výši 60 000,- Kč na opravu zásahové stříkačky JSDH, spoluúčast obce asi 
20 tisíc Kč. Prošli jsme výběrovým řízením MAS Litomyšlsko projektem „Obnova veřejného prostranství a údržba obce“ do 
Programu rozvoje venkova na částku asi 440 000,- Kč. Tento projekt obsahuje rozšíření chodníku v zatáčce „u kříže“, obnovu 
osvětlení v „Zelené ulici“, opravu cesty od kříže k Benešovým a nákup motorové pily s podílem obce asi 150 000,- Kč. 
Dokončujeme přípravu podání žádosti na údržbu stromů napadených jmelím. 

Od Mikroregionu Desinka obdržíme dotaci na úpravu veřejného prostranství ve výši 51 964,- Kč s podílem obce 
15 600 Kč. Dětem přeji příjemné prožití prázdnin bez úrazu a dospělým to samé o dovolených a bezpečný návrat z cest domů. 
                                                Josef Jebousek 

Úřední hodiny na OÚ  Dolní Újezd o prázdninách 
Úřední hodiny na Obecním úřadě v Dolním Újezdě od 1.7. do 31.8.2011 budou: 
Pondělí a středa: 7.30 -  11.30 a 12.30 – 16.00 hodin 
Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte předem telefonicky (461 632 822). 
 

Informace z mladočovské farnosti 
Mladočovkou farnost po dobu sedmnácti let velmi 

úspěšně spravoval Pater Josef Preisler, SDB. Protože čas 
utíká a léta přibývají, ale naopak lidské tělo sužují 
nejrůznější těžkosti, nadešel čas a správa farnosti byla 
rozhodnutím biskupského úřadu svěřena od 15.4.2011 do 
rukou Patera ThMgr. Adama Piotra Grabiece, 
administrátora v Dolním Újezdě. Proto kdykoliv budete 
potřebovat vést potřebná jednání, obracejte se na něho, 
případně ho kontaktujte na telefonním čísle 731 604 784.  

Tímto rozhodnutím Pater Josef Preisler byl jmenován 
výpomocným duchovním v Mladočově a Dolním Újezdě. 
Každý má i nadále otevřenou cestu k setkání s ním, 
v současné době bydlí prozatímně na faře v Dolním 
Újezdu. 

Poutní mše svatá bude slavena 3. července 
v 10.30 hodin v kapličce sv. Petra a Pavla na Desné.                   
                                                              Stanislav Tomšíček 
 
 

Jubilea 
         V tomto čtvrtletí oslavili:                                                                                        Narození: 

Jiří Jílek    60 let                                                                                               Tereza Drábková 
Ludmila Kostelníková 60 let                                                                                                   Natálie Kysilková 
Vlasta Klusoňová   60 let 
Božena Nádvorníková 70 let 
Čeněk Čermák  75 let 
Josef Kladivo  81 let 
Marie Voříšková  82 let 
Josef Rosypal  84 let                                 
Ladislav Kladivo  87 let                            

                
  

Informace obecního úřadu 

Všem srdečně blahopřejeme 



   

 

    
                                                                                                                                              
 
 

     Konec školního 
roku je v každé 
školce ve znamení 
mnoha akcí. Jinak 
tomu není ani u nás 
v Desné. Vedle 
tradičních aktivit, 
které probíhají 
během celého 
školního roku - 

divadla, kina, výstavy, oslavy narozenin jsou jarní měsíce 
pro předškoláky ve znamení zahájení plaveckého výcviku. 
Probíhá jako každoročně v Poličce a dojíždíme společně 
objednaným autobusem s dětmi z Osíku, Dolního 
a Horního Újezdu. 
     Začátkem května proběhla ve školce besídka ke Dni 
matek. Děti poděkovaly básničkou, písničkou či tanečkem 
maminkám za jejich pomoc a obětavost. Předaly drobné 
dárečky a společně zasadily kytičku, o kterou se budou 
doma starat.  
     Oslava Dne 
dětí byla 
netradičně v 
rekreačním 
areálu v 
Mladočově (za 
kostelem). Děti 
plnily zajímavé 
úkoly v lese, 
zpívaly u ohně, 
hrály hry a soutěže a za všechno samozřejmě dostaly 
sladkou odměnu. Pochvala patří i zdejším kuchařkám paní 
M. Patrné a A. Bartošové z Poříčí, které pro nás uvařily 
výborný oběd. Doufáme, že budeme moci do Mladočova 
zase brzy vyrazit a společně se pobavit. Dětský den děti 
mohly prožít ještě jednou a to na hasičském hřišti za 
školkou na Desné. Tam si pro ně učitelky připravily další 
soutěže a hry za sladkou odměnu. 

     Dne 8. 6. vyrazili předškoláci za doprovodu paní 
učitelek do Litomyšle na tzv. ,,Sportovní hry pro mateřské 
školy“. Těch se zúčastnilo 18 družstev mateřských škol 
z celého širokého okolí. Naše školka se umístila přesně 
v polovině výsledkové listiny a to na krásném devátém 
místě. Poděkování patří paním učitelkám A. Chadimové 
a V. Lenochové, které děti nejenom doprovodily, ale také 
je předem důkladně připravovaly. 

     Nedávno jsme podnikli ,,Putování za rybkami'', což byl 
název pro pěší výlet do Horního Újezdu k rybníku za 
kulturním domem. Zde nás pan M. Chadima, vedoucí 
místního rybářského kroužku, zasvětil do tajů rybaření. 
Seznámil děti s různými druhy ryb, jak se chytají 
i pomůckami, které rybář používá. Děkujeme a těšíme se 
na další návštěvu rybníku v H. Újezdu. 
     Ještě plánujeme ,,Slavnostní vyřazení předškoláků“. 
Proběhne nově v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Desné 24.6. v 15.00 hodin. Deset dětí, které odcházejí do 
školy, slavnostně vyřadí pan starosta a paní učitelky ze 
školky. Přejme jim hodně úspěchů v nové životní etapě.  
      Nakonec se hodí popřát všem dětem, zaměstnancům 
i Vám ostatním pěkné prázdniny plné sluníčka, pohody 
a dobré nálady.                                           A. Veselíková.                    

 
 
 
 

  
V sobotu 7. května 2011 se v naší vesnici konaly zkoušky vloh ohařů a malých plemen. Zkoušky z pověření Okresního 

mysliveckého spolku Svitavy pořádalo Myslivecké sdružení Dolní Újezd a Myslivecké sdružení Osík. Ředitelem zkoušek pan 
Václav Severa a hlavním rozhodčím pan Miroslav Matějka. 22 psů pak v revíru předvedlo před zraky rozhodčích práci 
v různých povinných disciplínách. Zahájení i ukončení v hostinci Pod hájem. Jako vždy hlavní zodpovědnost byla na 
mysliveckém hospodáři panu Václavu Severovi, zajištění ale pomáhali i ostatní členové MS. Počasí se vydařilo, takže byla 
spokojenost jak vedoucích psů, tak i rozhodčích.                                                                                                          O. Kladivo 
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky z naší školičky 

Zkoušky psů v Desné 



   

 

 
 
 
 
  

Čas rychle utíká, nadešel měsíc 
květen a plánované uskutečnění již 
desátého společného pochodu dne 
7. května 2011. Tentokrát byla 
vybrána trasa kratší, spíše oddechová. 
Účast průměrná. Do Poříčí odjezd 
linkovým autobusem a pak již jdeme 

kolem pěkně upravených zahrádek, domků i rekreačních 
chalup v osadě Záves. Následně procházíme kolem 
pískového lomu a lesním údolím Pod Hůrami. Docházíme 
až k chatkám, které mají skauti z Litomyšle v bývalém 
pískovém lomu. Zde je krátký oddechový čas na 
nezbytnou svačinu a osvěžení z donesených nápojů. Po 
posilnění jdeme do mírného vrchu a přicházíme na 
sedlišťská paseka. Zde měli louky i desenští zemědělci. Za 

soukromého hospodaření i následně za JZD Desná se sem 
jezdilo sekat a sušit seno. Následně po terénních úpravách 
byly odstraněny kamenné hrobky a lískové keře kolem luk, 
došlo ke scelení a tím i změně rázu krajiny. Při chůzi po 
lukách se na obzoru ukázala část obce Budislav a bylo 
k přemýšlení koho které stavení je. Pak přicházíme nad 
kamenolom ze strany Kamenných Sedlišť. Obdivujeme 
rozsah těžby žulového kamene pro zpracování drcením na 
štěrk. Pak procházka po Kamenných Sedlištích až 
k hasičské zbrojnici v Budislavi. Ve 13 hodin se vracíme 
zpět, abychom krátkým zastavením a posezením 
v příjemném prostředí hostince Pod Hájem zhodnotili 
a sdělili si dojmy z uskutečněné cesty a ochutnali z bohaté 
nabídky jídel paní hostinské.                Oldřich Kladivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     60 let života na vesnici - popis vývoje dle vzpomínek    

pokračování 
 

Na Desné z počátku JZD 
používány kombajny z STS. 
První kombajn, jež JZD 
zakoupilo, byl ŽM – 330. Na 
něj byl dodatečně namontován 
středotlaký lis, dosti poruchový 
a nespolehlivý. Záběr žací lišty 
330 cm. Pracovní plošina 
obsluhy bez kabiny, pouze 
plátěná střecha, prach šel přímo 
na obsluhu. Motor vzduchem 
chlazený Tatra 934. Tyto 
kombajny pak mělo družstvo 
dva. Později zakoupen kombajn 

sovětské výroby SK – 4. Ve 
srovnání s ŽM 330 byl daleko 
dokonalejší a výkonnější 
a během let se přikoupil 
i druhý. Po sloučení 
s Vidlatou Sečí, Chotěnovem 
a Jarošovem se ještě dlouho 
používaly. Následovaly 
kombajny z NDR E-512 
a 514, později E-516 a E- 517 
a sovětské SK- 5 Niva a SK- 6 
Kolos. V současné době 
vlastní družstvo 9 ks 
kombajnů italské výroby 

Společná pěší procházka již po desáté 

Pozvánka 
 V měsíci červenci by se měl konečně uskutečnit již dlouho plánovaný a stále odkládaný pochod kolem Chocně. 

Procházka skalnatým údolím přírodního parku Peliny. V parku je možno vidět až 35 metrů vysoké skalní útvary. 
V případě zájmu možnost návštěvy hřbitova, kde je hrob bývalého ministra zemědělství a místopředsedy vlády, předsedy 
KDU ČSL pana Josefa Luxe. Tento pochod by se měl uskutečnit v den státního svátku ve středu 6. července 2011. Do 
Chocně se bude muset každý dostat po vzájemné domluvě autem. Sejdeme se na parkovišti u vlakového nádraží v Chocni 
kolem 9 hodiny. Pak již pěšky. Upřesnění bude ještě včas vyhlášeno obecním  rozhlasem.                                                        

Vesnice včera a dnes 



   

 

Laverda. Na  kombajny ŽM – 330  byly namontovány 
sběrače a v začátcích používání kombajnů se většinou 
uplatňovala dvoufázová sklizeň, tj. posečení řádkovačem 
na řádky, nechání proschnout a dozrát a pak sbírání 

z řádků. Tento způsob se hlavně 
používal v době, kdy nebyly 
ještě sušky na obilní zrno, neb 
obilí s podsevem jetele. Po 
zakoupení sušičky obilí (na 
Desné to byla mobilní sušička 
zv. Raketa) se změnila 
technologie sklizně. Tuto 
sušičku bylo možno používat 
i na dosoušení semene jetele 

červeného a trav. Když byla suška, pak se již začalo sekat 
kombajnem přímo. Tato sklizeň již není tak závislá na 
dlouhodobě pěkném počasí. Na řádcích se někdy stalo, 
že při špatném počasí začalo zrno v klasu klíčit, řádky bylo 
nutné i obracet a kvalita zrna byla horší. Dnes jsou už 
přímo na kombajnech rozbíječe slámy a jednoduchým 
způsobem lze přímo z kabiny je uvést v činnost. Takže 
některé plochy, když je slámy dostatek, se sláma rozbíjí 
přímo při sečení. Toto se uplatňuje hlavně při sečení 
řepky. Sláma z řádků 
se dnes sklízí 
několika způsoby. 
Část se sbírá 
řezačkou za 
traktorem neb 
samojízdnou a fouká 
do vedle jedoucího 
vozu. Na složišti se mechanicky vyhrne a samonasávacím 
vzduchovým dopravníkem fouká na místo uskladnění 
anebo se nahrnuje za pomocí velkých nahrnovacích vidlí, 
tzv. stohařů, na stohy nebo do kolen. Další velká část se 
dnes po přizpůsobení technologie ve stájích lisuje 
vysokotlakými lisy do obřích balíků hranatých neb 
kulatých. Současně družstvo vlastní 3 lisy na hranaté 
a 1 na kulaté balíky. Rozměr hranatého balíku je 120 x 120 

x 240 cm a jeho 
váha až 3,5 q. 
Tyto balíky se 
vozíkem přímo 
za lisem svážejí 
a vypouštějí do 
řad a pak za 

pomocí 
nakladačů nakládají na vozy, stejně tak i při 
vyskladňování. Menší část se lisuje do malých balíků. Pro 
odvoz kulatých balíků má družstvo vozíky za traktorem, 
který je pomocným ramenem sám naloží, urovná čtyři za 

sebou a pak na složišti postaví celý sloupec, což obsluhuje 
pouze traktorista.  
Jetelové semínko se dříve selo strojkem ručně taženým. 
Jeden táhl za provaz, druhý strojek řídil. Při sklizni se 

dříve sekalo stejným způsobem jako obilí, pak v hrstích 
neb řádcích zůstávalo ležet na zemi nebo se dávalo do kup, 
kde muselo doschnout a dozrát, pak nakládalo na vozy, 
skládalo na složiště a v zimě, když mrzlo, tak se mlátilo 
a na vylušťovači drhlo z punčošek. Práce dosti náročná 
v prachu a  mrazu. Současně se postříká desikačním 
chemickým prostředkem. Tím se ukončí vegetace, porost 
zaschne a semeno dozraje. Pak se obilním kombajnem po 
přidání drhlíkového síta pod mláticí buben vymlátí, 
omlatky tj. sláma rozbije a rozmete po poli a semeno se 
naskladní na sítové rošty, kde je dosoušeno za pomoci 
ventilátorů studeným vzduchem. Práce je daleko snadnější 
a rychlejší. 

Brambory - za našich mladých let byly sázeny ručně za 
pluhem taženým jedním koněm, z důvodu aby druhý kůň 
nechodil v brázdě a nešlapal po sazených bramborách. 
Někdo sázel i do hrůbků nadělaných rádlem dopředu a pak 
byly zahrnovány rovněž rádlem. Později ve družstvu se 
začalo sázet již sazečkou za traktorem dvou nebo 
čtyřřádkovou. Plnění sazeček nasypáním z košíku. 
Současně u nás jsou používány čtyř a šestiřádkové sazečky 
s velkým zásobníkem. Brambory se vysypou po naklopení 
z vozu přímo do zásobníku a ten při sázení se podle 
potřeby hydraulikou naklání a sazečku plní. Velká úspora 
práce a výkon šestiřádkové sazečky 25 – 30 ha za den. 
Sklizeň dříve byla pouze ruční. Vyorávání tzv. čertem 
později i dvouřádkovým vyorávačem TEK. Nyní se 
používá dvouřádkových sklízečů, kde nahoře stojí obsluha 
u pracovního posuvného pásu a dokončuje výběr kamení, 
případně poškozených brambor. Pásem jdou brambory na 
vedle jedoucí vůz. Z důvodů nutnosti obnovy sklizňových 
kombajnů a celé posklizňové technologie a nízkých 
prodejních cen bylo od pěstování upuštěno a současně se 
pěstuje jen kolem 10 ha pouze pro naturální vykrytí 
u členů a pracovníků JZD. Uvažuje se o úplném zrušení 
pěstování brambor a pro potřeby členů se smluvně zajistí 
u okolních družstev, které se na pěstování brambor 
specializují a mají k tomu patřičnou techniku. 

Cukrovka – za soukromého hospodaření se zde 
cukrovka pěstovala, ale celkově na menší výměře. Za JZD 
došlo k podstatnému rozšíření. Za mého mládí se sela 
cukrovka i krmná řepa dvouřádkovým strojkem ručně 
taženým. Jeden táhl za provaz a druhý strojek řídil. Pro 
výsev cukrovky během doby byly stroje stále dokonalejší 
a výkonnější. Již velmi přesné byly stroje s páskovým 
výsevním ústrojím (gumové pásky s vysekanými otvory 
v potřebné vzdálenosti a velikosti). Tyto stroje SEPUS 
byly šestiřádkové, později dvanáctiřádkové. Nyní se 
používá většinou strojů BECKER a i jiných firem. Po 
přestavení se používají i na výsev kukuřice. Při setí 
cukrovky byl v roce 1965 prvně u nás na Desné použit 
postřik proti plevelům. Jelikož jsme sečku s páskovým 
postřikem neměli, čekali jsme na sečku z JZD Makov 
a výměra asi 4 ha byla zaseta až 1. května. Byl použit 
postřik Alipur (výrobek z NDR). Počasí bylo teplé, 
cukrovka krásně vzešla, porost velmi pěkný a vyrovnaný. 
Radost pohledět. Výnos přes 400 q/ha.Výnos na ploše bez 
postřiku s výměrou asi 12 ha byl o 100 q nižší i když byla 
zaseta o měsíc dříve. Od té doby se používají postřiky 
stále, z počátku z důvodu úspor pouze páskově, mezi 
řádky musela projet plečka. Cukrovka byla náročná na 
ruční práci, hlavně ruční okopávka a jednocení. Byla 
vyhlašovaná povinnost, každý pracovník musel okopat po 
práci určitý díl o výměře 20 až 40 arů. O něco se 
okopávání zlepšilo při zavádění rotačních pleček. Krátce 
se používal i prosekávač, tj. plečka, která prosekávala řepu 
v řádku na určitou vzdálenost. I při tomto byly jednocení 



   

 

a okopávka velmi náročné. Až postupem doby bylo 
dovezeno a pak vyšlechtěno i v ČSR jednokličkové osivo, 
což bylo ohromné ulehčení a urychlení při jednocení 
a bylo možné pro okopávku použít i motyčky s dlouhou 
násadou a pracovník nemusel lézt při okopávce po 
kolenou. Později se začalo stříkat plošně proti plevelům 
a plečkování a okopávka se již neprováděla. Náklady na 
postřiky a osivo se zvýšily, ale na druhé straně náklady na 
okopávku a plečkování prakticky odpadly. Při sklizni za 
soukromého hospodaření používány ruční vyrýváky anebo 
koňmi tažený vyorávací hák. Ruční vyklepávání 
a shazování na kupky a okružování nožem nebo na stoličce 
přidělaným okružovadlem vyrobeným místním kovářem. 
Okroužená řepa pak nakládána ručně vidlemi na řepu na 
vozy a odvážena na skládky cukrovaru, kde pokud vůz již 
měl sklápěcí zařízení na kliku neb hydraulikou, byla po 
naklonění skládána na transportér. Pokud to nebyla 
sklápěčka, a to byly převážně vozy za koně, muselo být 
skládáno opět ručně. Velkou úsporou ruční práce byl 
později zakoupený čelní pásový nakladač tlačený 
traktorem, jímž bylo možné nakládat do vedle jedoucího 
vozu řepu z utvořených řádků nebo i z okroužených kupek. 
Bylo zkoušeno i ruční sesekávání chrástu sekáčky na holi 
a shazování chrástu do řádků. Později následovalo 
rozdělení sklizně cukrovky na mechanizované ořezávání 
a pak následné vyorání s naložením do vedle jedoucího 
vozu. Ořezávání zpočátku dvouřádkovým ořezávačem 
namontovaným na nosiči nářadí RS 09, za nímž byl tažen 
vysokozdvižný vozík, z kterého se po naplnění chrást 
přesypal do většího vozu, pak třířádkovými závěsnými 
ořezávači, kde byla obsluha pro přesné navádění v řádku 
za pomoci hydrauliky, chrást byl nakládán do vedle 
jedoucího velkoobjemového vozu. Dokonalejší již byly 
samojízdné šestiřádkové ořezávače obsluhované pouze 
řidičem. Přesné navádění v řádku bylo možno přepnout na 
automatické navádění za pomoci elektronicko-
hydraulického zařízení a obsluha to pouze kontrolovala. 
Vyorávání z počátku dvouřádkovými, později 
třířádkovými vyorávači taženými traktory. Po zakoupení 
šestiřádkového sklizeče francouzské výroby MATROT se 
chrást přestal silážovat. Chrást je ihned při sklizni rozbitý 
a rozmetáný po poli. Vyoranou řepu sklizeč očistí, 
transportérem je plněn zásobník (asi na 20 q) a po podjetí 
vedle jedoucího traktoru nebo nákladního auta za jízdy 
překládán. Sklizeň je rozplánovaná postupně na delší 
období podle požadavku cukrovaru, od konce září až do 
prosince. Z pole je svážena na dočasné skládky a postupně 
dle harmonogramu cukrovaru nakládána přes odhliňovač 
na soupravy nákladních aut s vleky a odvážena do 
cukrovaru v Hrochově Týnci ke zpracování. Pro dokreslení 
dodatečně doplněna informace v roce 2008. Poslední 
zpracování cukrovky v cukrovaru v Hrochově Týnci bylo 
roku 2006. Po třiceti osmi letech provozu byl cukrovar 
uzavřen. Majitel cukrovaru, německo-britská společnost 
Eastern Sugar, výrobu v cukrovaru končí a cukrovar nechá 
zbourat. Tím skončí i pěstování cukrovky v našem 
družstvu. 

Kukuřice na siláž a zrno - za soukromého hospodaření 

se kukuřice na siláž ve zdejším kraji nepěstovala a když 
tak jen ojediněle, spíše na zelené krmení. Nebyla potřebná 
technika na sklizeň, neexistovaly postřiky proti plevelům 
v kukuřici a ani nebylo osivo hodící se do těchto půdních 
a klimatických podmínek. Když se zde začala 
v zemědělském družstvu pěstovat, musela se z počátku 
plečkovat, neb vhodné postřiky proti plevelům nebyly. Její 
pěstování začalo, když byly dostupné řezačky ke sklizni. 
Z počátku málo výkonné, jež se používaly k sečení 
zeleného krmení SŘUB, později E-066. Po zakoupení 
speciálního stroje na sklizeň kukuřice maďarské výroby se 
záběrem 1,8 m, později, v kooperaci s JZD Vidlatá Seč, 
ruský SK- 2,6 m, došlo k podstatnému usnadnění sklizně 
se značným výkonem. Asi v roce 1976 byla zakoupena 
samojízdná řezačka SPS 420 s hydrostatickým pojezdem, 
tj. pojezdem za pomoci hydromotoru. Na tehdejší dobu 
velký výkon. Další již modernější řezačka CLASS Jaguár 
nebývalého výkonu. V současné době je sklizeň 
zajišťována řezačkou CLASS a vysoce výkonnou moderní 
řezačkou NEW HOLLAND. Řezačka tohoto typu 
a výkonu byla jako první v České republice u nás. 

Kukuřice na zrno - se zde začíná pěstovat až 
v současné době. Jsou k dispozici potřebné postřiky 
a hlavně nově vyšlechtěná osiva raných odrůd, které 
dozrají i ve zdejších klimatických podmínkách. 
Dosahovaný výnos kolem 100 q zrna z 1 ha je až 
neuvěřitelný. Sklizeň je prováděna obilním kombajnem 
s řádkovým adaptérem na mlácení kukuřice. 

Sklizeň pícnin – Sečení jetelů a luk se prováděla 
z počátku buď ručně kosou nebo strojem tažený kravským, 
případně koňským potahem, později i traktorem. Stroje 
měly prstové žací ústrojí, což byla práce dosti namáhavá, 
zvláště když byl porost polehlý. Pomocník za sekačkou 
musel hráběmi posečenou hmotu odhrabovat, aby hmota 
neucpávala lištu a byla funkční. Velké ulehčení nastalo, 
když se začaly vyrábět lišty s rotačním ústrojím. Nemuselo 
se odhrabovat, polehlost tolik nevadila. Traktorista mohl 
jezdit sám a podstatně rychleji. Postupně se vyráběly lišty 
s čím dál větším záběrem a spolehlivější. Ohromný zvrat 
nastal i při sečení zeleného krmení, zvláště polehlých 

porostů, zakoupením cepového sklízeče. Postupem času se 
ale přišlo na to, že v krmení je mnoho příměsí hlíny 
a řezanka je dosti rozbitá, až kašovitá a dobytek o takové 
krmení moc nestál, zvláště za deštivého počasí. Z těchto 
důvodů se od cepových sklízečů zase začalo upouštět. 
V současné době se zeleným krmením nekrmí skoro 
vůbec. Základem jsou senáže a siláže. 

K obracení píce zpočátku používány jen ruční hrábě, na 
větších plochách vidlové koňské obraceče. Za traktory již 
paprskové obraceče SOP 300, dále pak již náhonem 
poháněné hrabicové obraceče OSP různých typů, které po 
příslušné úpravě šlo používat i jako shrnovače. V současné 
době se používá rotačních kotoučových obracečů 
i shrnovačů o velkém záběru 6 m i více. Ke shrnování 
i pohrabování se dříve používaly ruční pohrabačky 
a koňské pohrabáče. Současně se používá i shrnovačů 
velkého záběru rotačního typu.         Pokračování příště.      

                                                                     O. Kladivo 



   

 

  

Akce, jejímž hlavním 
předmětem byly knoflíky, se už 
podruhé uskutečnila 4.června 2011 
na Zámečku u Lanškrouna. 
S příznačným názvem 
KNOFLÍKIÁDA II přinesla nový 
český a první světový rekord 
v počtu a délce navlečených 

knoflíků. Výtěžek je určen sedmi postiženým dětem na 
asistenční službu uživatelů Domova pod hradem Žampach, 
které jsou odkázány na přímou pomoc.  Knoflíky byly také 
k vidění na prodávaných předmětech, vznikaly tu další 
knoflíkové návleky a každý si mohl namalovat i svůj 
vlastní perníkový knoflík. Na plachtu se nakonec 
rozmotalo přes 300 kilo navlečených knoflíků. Loňských 
690 metrů rekordní 
návlek se překonal 
více jak 6x. Po 
přeměření zástupci 
Agentury Dobrý den 
z Pelhřimova 
konstatovali délku 
4416 metrů 
a dosavadní počet 
navlečených knoflíků 
přepsali na 288 094. 
Jako poslední to byly 

na místě ukovaný kovový knoflík a maxiknoflík 
keramický. Stejné hodnoty budou zaslány do Londýna k 
ustavení rekordu světového. A vyhodnocovaly se také 
další soutěže, z nichž nejhlavnější byla soutěž v počtu 
navlečených knoflíků. K rekordu přispěli svou pílí 
v návlékání knoflíků na provázek i Deseňáci. Akce se 
zúčastnila p. Kostelníková (Plchová), která posháněla po 
sousedech spoustu knoflíků a spolu s p. Novákovou 
navlékly na provázek 150 m dlouhého knoflíkového hada. 
Knoflíky se musely provlékat na plocho a namotat na 
válec, který byl přeměřen. Převážnou část ze 150m 
návlékla p. Kostelníková a tím získala prvenství 
v jednotlivcích a její zásluhou byl podpořen světový 
rekord. Pokud by Vás zajímaly další informace 
a fotografie k nahlédnutí na www.novyzamek.info.cz.                          
                                                                      Anna Šimková 

 
 
 
 

Mladí hasiči opět soutěží 
Na jaře začala na hřišti intenzivní příprava mladých hasičů. Družstvo mladších dětí se naštěstí podařilo doplnit o děti 

z Poříčí, tak jsme se nemuseli potýkat 
s nedostatkem závodníků. To, co se děti 
naučily, si mohly vyzkoušet už 14.5. 
v Horním Újezdu na okrskové soutěži 
dospělých. Mladší i starší zde předvedli 
požární útok. Velmi pěkné výkony pak byly 
oceněny medailemi, ze kterých měly děti 
velkou radost. 27. a 28. 5. se konalo okresní 
kolo dětské soutěže Plamen v Městečku 
Trnávka. Jako již tradičně oba dny pršelo 
a bylo chladno. Všichni závodníci se ale 
s nástrahami počasí statečně vyrovnali a byli 
rádi za poskytnutý azyl v místní tělocvičně. 

V pátek se závodilo v disciplínách štafeta požárních dvojic, štafeta CTIF a starší děti ještě v útoku CTIF. V sobotu pak soutěž 
vrcholila štafetami 4x60 m a požárními útoky. Družstvo mladších žáků patřilo k věkově nejmladším na soutěži (soutěžily zde 
3 dívky předškolního věku) a také na družstvu starších bylo znát omlazení. Mladší děti skončily na 12. místě a starší na místě 

čtvrtém, přičemž třetí místo uniklo opravdu jen o vlásek. V sobotu odpoledne pak 
pokračovala soutěž pro kategorii dorostu. Desná zde po delší době měla opět obě 
družstva – dorostence i dorostenky. Vzhledem k nepřízni počasí a podmáčenému 
terénu proběhly pouze dvě disciplíny – požární útoky a štafeta 4x100 m. 
Dorostenky podaly očekávaný pěkný výkon a zvítězily. Dorostenci i přes 
nedostatečný trénink předvedli pěknou štafetu, v požárních útocích však měli oba 
pokusy neplatné. Protože však soutěžila pouze dvě družstva, získali 2. místo. Oba 
kolektivy tedy postoupily do krajského kola, které se koná v sobotu 18.6. 
v Mladkově. Budeme jim držet pěsti, aby dosáhli co nejlepších výsledků.                
                                                                                                     Věra Rosypalová 

Knoflíkiáda 

Hasičský sport 



   

 

     I dospělí hasiči zahájili sezonu 
Jen co roztál sníh, dali jsme na trávě sotva dva tréninky 

a už 2 .dubna jsme si zkusili soutěžní atmosféru na 
přípravném kempu v požárních útocích, který jsme na 
hřišti pořádali. Zúčastnilo se ho několik týmů ze 
svitavského okresu. Díky perfektnímu organizačnímu 
zabezpečení, počasí a výbornému občerstvení můžeme 
předpokládat, že se akce bude opakovat i příští rok. 

Další tak trochu tréninkové soutěže se týmy mužů 
A a B zúčastnily Vysokomýtského poháru, kde se umístilo 
nejlépe družstvo A s časem 18,53 na 9. místě. 

Dne 14.5. se konala okrsková soutěž v Horním Újezdu. 
Kromě týmů mužů A a B se soutěže zúčastnily i dva týmy 
žen, tedy A a B, kde je tým B tvořen děvčaty do 18let – 
nově vzniklý tým dorostenek. Týmy mužů i žen pobraly 
první a druhá místa a postupují do okresního kola, které 
proběhne 16.7. v Kamenci.  

Celkem v Horním Újezdu soutěžilo neuvěřitelných 
44 hasičů z Desné (Po účasti 13 členů SDH Desná na 
sběru kamení se ptám: „Kde všichni jsou?“- ale to je jiná 
kapitola). 

Dne 4.6. prvním závodem začala Okresní liga 
požárních útoků v Lubné - velice povedená soutěž. 
Obhájci titulu muži Desná A vítězí časem 18,19, též vítězí 
i ženy Desná A s časem 18,70! Týmy B šlapou týmům 
A na paty, ale v Lubné mladší děvčata v pěkně 
rozběhnutém útoku zradil košík, celkové 6. místo. Levý 

proudař v týmu mužů B srážel v 18,60, bohužel nespojená 
proudnice na druhém proudu bortí naděje na dobrý čas, 
nedokončený útok stačí pouze na poslední místo. 

Celorepublikového Českého poháru Velkopopovického 
kozla ve stovkách se zatím účastní pouze Lukáš Flach. 
S výbornými časy 16,81 z Plzně a 17,41 z Pacova je Lukáš 
na sedmém místě v celkovém hodnocení. Následujících 
závodů se jistě zúčastní i další desenští borci. 

Úspěchy desenských týmů můžete sledovat na právě 
spuštěných stránkách www.sdhdesna.cz        M. Lipavský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Začíná čas prázdnin, dovolených, koupání, 
výletů do přírody, dlouhých teplých večerů -
no zkrátka pohoda. Užijte si těchto letních 
dnů podle svých představ, abyste nalezli 
opravdový odpočinek těla i ducha. Ať už 
cestujete autem, na kole nebo pěšky po 

vlastech českých či za hranice, přejeme Vám 
neopakovatelné zážitky, příjemnou 

společnost, šťastnou cestu  
a také šťastný návrat domů. 

                        přeje redakce Deseňáčku 

Soutěž v požárním sportu O pohár obce Desná 
Zveme všechny příznivce požárního sportu na 7. ročník sportovní soutěže O pohár obce Desná, která je součástí ligy 

Svitavska a koná se v sobotu 13. srpna 2011 od 1100 hodin ve sportovním areálu hasičů na Desné. Přijďte se podívat na 
špičkové výkony hasičských sportovců celého Svitavska. Můžete si pochutnat na pivu a opékaném seleti.  

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

V Poříčí opět soutěž „O zlatou kosu“ 
Pěknou podívanou mohli zhlédnout diváci v sobotu 11. června 

2011 vedle hřiště v Poříčí. Měřili zde svoji dovednost sekáči v sečení 
trávy ruční kosou. O umístění rozhodovala nestranná porota, která 
pečlivě sledovala počínání při sečení i broušení, šíři pokosu, celkový 
vzhled řádků i dobové ustrojení sekáčů. Vítězem v kategorii mužů se 
stal Jiří Kmošek ze Sebranic a v kategorii žen Jaroslava Pechancová. 
Velice pěkné bylo předvedení sečení zástupců čtyř generací z rodu 
Faltysova. Nejstarší 85 let a nejmladší 7 let.                        O.Kladivo      

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 160 kusů. Vyšlo k 30. červnu 2011. Zapsáno do evidence periodického 
tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, 

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