ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ
ČÍSLO 55 • ROČNÍK 14 • 3/2015

Oslava prázdnin
Zastupitelstvo obce se jednohlasně rozhodlo zpříjemnit
našim dětem zakončení školního roku a tak uspořádalo
dne 1. 7. na hasičském hřišti dětský den pod názvem
„Oslava prázdnin“.
Pro děti byla připravena řada disciplín. Překážková
dráha, chůdy, skákání v pytli, lovení bonbónů. Ostrostřelci
stříleli ze vzduchovky, práci hasičů si vyzkoušeli při
srážení lahve vodním proudem. Malířské nadání účastníků prověřilo kreslení autoportrétu se zavázanýma očima
pod odborným vedením paní učitelky Kristýny. Ti
nejodvážnější si mohli vyzkoušet chůzi po laně.
Počasí nám přálo, sluníčko pálilo a tak připravená
hasičská káď s vodou byla stále v obležení. Kupodivu ale
nebyla určena ke koupání, ale k chlazení nápojů. Výběr byl
pestrý, uspokojil nejen děti, ale i dospělé.
Při pohybu na čerstvém vzduchu rychle vyhládne. Tak
jsme zapálili oheň a všichni si mohli opéct špekáček či
klobásu a doplnit tak vydanou energii. Na začínající
prázdniny ji budou určitě potřebovat. S ubývajícím
světlem pomalu ubývalo i dětí až jsme se rozešli všichni.
Prázdniny jsou tu!
Jiří Kvapil

1

Zprávičky ze školky
Nastal konec letních prázdnin a ve školce to zase ožilo.
V úterý 1. září 2015 začal nový školní rok a paní učitelky
přivítaly děti s úsměvem. Mateřská škola je pro tento
školní rok naplněna do počtu 35 dětí. Máme 13 nových
dětí. V naší školce máme děti 2,5 leté až 6 leté.
S novým školním rokem má naše školka novou paní
učitelku Nikolu Kvapilovou, DiS., která se stará
o malé děti. Děti jsou rozděleny do 2 tříd (malé děti
Myšičky a velké děti Koťata). Třídu Koťat vede paní
učitelka Eva Vomočilová, DiS. V této třídě jsou děti, které
půjdou příští rok do základní školy.

Ve středu 16. září děti z MŠ jely do Dolního Újezdu, kde
pro ně byly připraveny sportovní hry, které pořádala
fotbalová školička. Děti získaly ceny za účast
a prožily pěkné sportovní dopoledne.
V úterý 22. září jsme si pochutnali na narozeninovém
dortu. Oslavenci byly děti narozené v měsíci červenci,
srpnu a září.
A co máme pro děti připravené na podzimní měsíce?
Čeká nás tvoření rodičů a dětí s podzimní tématikou,
drakiáda, divadlo....
Napsala: Alena Trávníčková
Foto: Eva Vomočilová

Letní hasičská zábava
Ani v letních měsících jsme s mladými hasiči rozhodně
nezaháleli. V neděli 21. 6. jsme se zúčastnili poháru
v Krouně. Závodilo se zde ve štafetě a požárním útoku.
Naši mladší žáci se umístili na 7. (tým A) a 16. místě (tým B,
který je složen téměř ze samých předškoláků), starší žáci
obsadili 7. místo. Hned další týden následovala pohárovka v Poličce, kde jsme již tradičními účastníky. V Poličce
Desnou reprezentovala dokonce tři družstva mladších
žáků a jedno družstvo starších žáků, kteří se umístili na
pěkném 5. místě. Mladší žáci se umístili takto: družstvo A
(ti nejstarší) 11. místo, družstvo B (prostřední) 17. místo,
družstvo C (nejmenší děti) 21. místo. Po závodech
v Poličce jsme měli v soutěžení a trénování letní přestávku
a činnost vedoucích se zaměřila na intenzivní přípravu
tábora. O víkendu 11. a 12. července jsme se vypravili

vlakem na výlet do Prahy na Mistrovství ČR dorostu, kde
jsme fandili Kátě Hápové. Káťa bohužel kvůli zdravotním
problémům musela omezit trénink, ale přesto podala
pěkné výkony. V jednotlivcích se umístila na 5. místě
s časem 19,83 s. a ve dvojboji na místě 6. (18,88 s.), celkově
z toho bylo 6. místo.
Prázdniny velmi rychle utíkají a i my jsme se dočkali
tábora, který se konal od 29. 7. do 2. 8. na Milovech. Pro
letošní rok jsme zvolili téma Piráti. Dětem bylo téma
tábora prozrazeno dopředu a měli za úkol si všichni vzít
pirátské převleky. Tábor nám přijel zahájit největší z pirátů
Jack Sparrow, z něhož byly všechny děti nadšené. Děti
byly rozděleny do tří posádek, z nichž každá měla svoji
truhličku s pokladem, který si musela chránit. Všechny
hry byly odměňovány pokladem a během tábora naši
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piráti nacházeli ještě další dílčí poklady. Naším hlavním
cílem ale bylo najít každý den část mapy vedoucí
k hlavnímu pokladu. Pro děti jsme měli připravenu
spoustu veselých her, u nichž jsme se dobře bavili.
Koupání počasí moc nepřálo, přesto si jedno odpoledne
pár odvážlivců zaplavalo. Vydali jsme se i na túru
k Dráteníčkům, kterou jsme měli také zpestřenou hrou.
Celý týden nám rychle utekl a poslední den jsme našli
i zmiňovaný hlavní poklad kapitána Hromburáce, který
nás ve své poslední vůli vyzval k zanechání pirátského
řemesla a návratu domů.
V půlce srpna jsme začali opět trénovat, abychom mohli
v sobotu 29. 8. na soutěž jednotlivců v Kamenci a v neděli
30. 8. do Dolní Dobrouče. V Kamenci závodily mladší
žákyně Kristýnka Kršková (17. místo 19,41 s.) a Káťa Kusá
(9. místo 17,91 s.), mladší chlapci Jonáš Krška (24. místo
21,79 s.) a Filip Kárský (23. místo 21,48 s.) a starší žákyně
Žanetka Renzová (N), Jitka Nádvorníková (24. místo

15,79 s.) a Evča Bartošová (15. místo 14,92 s.). Dolní
Dobrouč je vesnice v ústeckoorlickém okrese, jejichž mladí
hasiči mají velmi dobré výsledky na úrovni celé ČR, také
úroveň tohoto okresu je mnohem vyšší než u nás a podle
toho jsme také dopadli ;-). Sčítalo se zde umístění ze štafety
požárních dvojic a útoku. Naše mladší Áčko skončilo na
10. místě, Béčko na 21. poslední příčce. Starší skončili
předposlední - 16. místo. Tady jsme získali spoustu
inspirace a viděli, že se máme opravdu hodně co učit.
Posledními závody v "letní" sezóně byla pohárová soutěž
ve Zderazi. Zde jsme si zlepšili náladu, když náš mladší
tým A obsadil celkovou stříbrnou příčku a odvezl si pohár
za nejlepší požární útok. Tým B se umístil na 7. místě
a starší žáci na místě pátém. Po soutěži jsme se jeli podívat
na Pasíčka, kde byla přehlídka vojenské, policejní
a hasičské techniky a různé zábavné atrakce pro děti. Nyní
jsme již zahájili přípravu na podzimní část sezóny - branný
běh.
Věra Rosypalová

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 17. 8. 2015

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- pronájem nebytových prostor v č.p. 40 za účelem
provozování prodeje smíšeného zboží a smlouvu
o pronájmu
- rozpočtové opatření č. 1/2015
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Desná
a RWE GasNet.s.r.o. a Martinem Lipavským, Desná
- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2015 na financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka“ se sdružením obcí Mikroregion LitomyšlskoDesinka

Podzimní svoz velkobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 dle tohoto
časového rozpisu:
- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.10–16.20 hodin
- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
16.20–16.30 hodin
- stanoviště č. 4 – mezi zast. u Zavoralů a Renzovými
16.30–16.40 hodin
- stanoviště č. 5 – u kříže
16.40–16.50 hodin
- stanoviště č. 6 – točna
16.50–17.00 hodin

Vážení spoluobčané

Jubilea

Po několikaměsíčním snažení se otevírá obecní obchod.
Byly osloveny prodejní organizace působící v našem
regionu, ale i další. Jejich reakce byly zásadně odmítavé
i přes nabídky finančních příspěvků. Představy o výši byly
více než 20 tisíc Kč měsíčně. Osloveny byly firmy Žabka,
CBA, Qanto, Konzum, COOP Jednota, Hruška
a Kubík. Posledně jmenovaná firma požadovala 100 tisíc
příspěvek na účtovací pokladnu a poté 20 tisíc měsíčně.
Přistoupili jsme tedy k návrhu manažera Hrušky, že nám
pošle někoho z vietnamské komunity, svého zákazníka
z jejich velkoobchodu. Tak to i dopadlo a uvidíme, jestli se
tento prodejce v naší obci udrží, ale záleží to především na
tržbách, které zde bude mít.
Josef Jebousek

V tomto čtvrtletí oslavili:
Alena Neprašová
Zbyněk Chadima
Vlastimil Flach
Hana Kroulíková
Jindřiška Vejrychová
Anna Tomšíčková
Marie Tefrová
Václav Severa
Václav Hronek
Zdeněk Dvořák
Ladislav Nádvorník
Ludmila Rosypalová
Miloslav Capoušek
Josef Rosypal

50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
75 let
82 let
83 let
83 let
86 let
88 let

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

Narození
Jiří Kalibán
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Úmrtí

Lesní rekreační areál BRAND

Josef Flégr

MASÁŽE

Již 10 let jsou organizovány
dvakrát ročně společné vycházky
za poznáváním nejbližšího okolí
naší vesnice. Tak se stalo i 6. července 2015. Tentokrát byla vybrána vycházka po značené stezce
po okolí Svitav. Velká tepla však
asi mnohé odradila a tak se sešlo pouze 8 příznivců pěší
turistiky. Do Svitav jsme se přepravili osobními auty. Pak
již pěšky kolem rybníku Rosnička a po značené stezce
lesním rekreačním areálem. Součástí stezky je i venkovní
posilovna s potřebným nářadím určená pro děti i dospělé.
Zajímavá je i fitness stezka s 10 stanovišti s jednoduchými
cvičebními prvky zaměřená na rodinné cvičení zábavnou
formou. I teplo je ve stínu lesa snesitelné a celkem příjemné. Cestou prohlížíme naučné panely s informacemi
o zdejší floře a fauně. Přicházíme na mýtinu k památníku
včelích matek. Je zbudován na místě původní oplozovací
stanice včelích matek, která byla vybudována na počátku
20. století místními německými včelaři. Je zde i kamenný
památník se jmény významných a zasloužilých členů
místního včelařského spolku. Kámen je svědectvím
o významu této lokality a o vztahu tehdejších včelařů ke
své činnosti. V roce 2014 došlo k obnově kamenného
památníku a výstavbě altánu připomínající včelí úl. Jsou
zde i informační tabule o životě včel.
Pak se již vracíme zpět k městu a zastavujeme u stanice
Hasičského záchranného sboru, kde byla domluvena
prohlídka požární stanice a jejího vybavení s odborným
výkladem. Následně jdeme ke svitavskému sportovnímu
stadionu, kde se v loňském roce konalo Mistrovství světa
mladých hasičů v požárním sportu. Ukončení a zhodnocení vycházky bylo v místním malém pivovaru „Na kopečku“, zde jsme si mohli vybrat z nabídky kuchyně zdejší
restaurace i piva zde uvařeného. Sládek nám poskytl
i odborný výklad o technologickém postupu vaření piva
a umožnil prohlídku tohoto pivovaru.
Závěrem je třeba poděkovat za přípravu tohoto
v pořadí 19. velmi pěkného pochodu a účastníkům za
zájem.
Oldřich Kladivo

Věra Kopecká

„Život bez doteku je jako květina bez vůně"
Nabízím:
• výběr z různých druhů masáží, které Vám pomohou od stresu,
napětí a pozitivně ovlivní stav Vašeho organismu. Nechte si
dopřát masáž i tehdy, kdy se cítíte zdraví a přijďte si jen
odpočinout a načerpat nové síly.
• masáž v příjemném klidném prostředí s tichou relaxační
hudbou, používám kvalitní 100 % bio oleje, rozsah a délka
masáže je na domluvě.
• dárkové poukazy.
• slevy pro stále zákazníky (každá desátá masáž zdarma).
Prováděné masáže:
• klasická relaxační masáž (zad, šíje, dolních a horních končetin,
hrudníku a břicha)
• masáž proti celulitidě a formování postavy (stehna, boky, hýždě
a břicho)
• medová detoxikační masáž
• masáž obličeje lávovými kameny – včetně dekoltu a horních
končetin
• masáž lávovými kameny (zad, šíje, dolních a horních končetin)
• indická antistresová masáž hlavy
• breussova masáž zad – třezalkovým olejem
• sportovní masáž
Kdy se masáž neprovádí:
• při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění
• v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů
žil
• dříve než 2 hodiny po jídle
• při nádorových onemocněních
• při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy
a osteoporózy
• masáž břicha v době těhotenství, dva měsíce po porodu
a při menstruaci

www.verka-masaze.webnode.cz
Tel.: 603 764 663
Provozní doba: dle objednání

Od 1. 4. 2015 se na Vás těším
v budově obecního úřadu v Desné.
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Aktuality z farnosti Mladočov
Léta letí, přátelé. V minulých dvaceti dvou letech jsme
se stále setkávali v mladočovském kostele s milým
člověkem Paterem Josefem Preislerem, jenže nyní jeho
zdravotní stav neumožňuje, aby zde nadále bydlel a nám
všem zajišťoval různé služby duchovní správy. Pro příští
život dostal umístění v komunitě na Sebranicích
a v minulých týdnech se tam odstěhoval. Poděkujme mu
za všechnu práci i přívětivost a do dalších dní popřejme
Boží požehnání, radostnou náladu a co je pro kněze
nejradostnější, aby ještě dlouho mohl sloužit u oltáře.
Naše díky dále patří Pateru Jiřímu Štorkovi, protože již
před několika lety převzal štafetu služebnosti kněží, kteří
naší farnost po staletí vedli. Vděčnost a poděkování patří
i Pateru Vojtěchu Glogarovi, který pro kněze ve výslužbě
P. Preislerovi a P. Josefu Kopeckému zařídil ubytování na
faře Sebranicích, včetně zcela nového bezbariérového
sociálního zařízení a ústředního vytápění obytných
garsoniér. Nezapomeneme poděkovat i sebranické
kuchařce Marušce Drobné, která se stará o vše ostatní, co
chlap nedovede nebo odbývá – o jídlo, pořádek a tisíc
jiných prací, aby v domě byla pohoda.
To znamená, že duchovní obsluha v Mladočově bude
nadále zajišťována především administrátorem Paterem
Štorkem z Litomyšle, co se týká bohoslužeb, křtů, svateb,
pohřbů, akutních návštěv u nemocných osob, administrativních vyřizování a podobně. V případě naléhavých

případů je možno domluvit se i s kněžími ze Sebranic.
Něco mohu zprostředkovat i já a další aktivisté farnosti.
Kontakty:
P. Jiří Štorek, Litomyšl
tel: 606 592 120

P. Vojtěch Glogar, Sebranice
tel: 464 000 587
Stanislav Tomšíček

Vážení čtenáři, kdysi jsem se setkal s vedoucím drůbežářského provozu v Desné Stanislavem Novákem
a požádal ho, aby do obecní kroniky napsal historii tohoto
podniku. Po několika měsících zazvonil u dveří a předal
mi několikastránkový elaborát. Teď nastala vhodná
chvíle, abychom se všichni s tímto zajímavým dílem
seznámili v původním typografickém vzhledu a zároveň
s poděkováním vzpomněli na našeho prvního starostu po
převratu a osamostatnění obce.

Název Xaverov je trochu exotický, proto jsem našel na
internetových stránkách místopisů jeho vysvětlení.
První písemná zpráva pochází z roku 1731, kdy zde byla
postavena skelná huť. V roce 1746 byla stržena a záhy tu
vznikl panský dvůr Marienhof. Po roce 1752 koupila
statek pražská jezuitská kolej a podle jejího patrona
(sv. Františka Xaverského) jej nazvala Xawerhof. V roce
1788 byl dvůr rozdělen mezi osídlence a již je zmiňována
osada Xaverov.
Stanislav Tomšíček

XAVEROV – historie od založení po současnost
Úvod
Drůbežářská činnost v meziválečném období a po
vzniku ČSR byla součástí zemědělské výroby. Jako součást
výživy obyvatelstva byla produkce drůbežího masa
a vajec zaměřena na drobné producenty – chovatele. Tito
dodávali své produkty do tržnic, kde si městské obyvatelstvo kupovalo jednotlivé výrobky.
V Praze zásobovalo obyvatelstvo několik nákupčích
z obce Libuš, kteří nakupovali husy v Jižních Čechách
a „po noze“ tj. v hejnech husy hnali do svých provozoven,
kde je dokrmili a připravili na stůl Pražanům. Tím byly
dány základy zásobování drůbežím masem.

Dalším zakládáním líhňařských podniků a to převážně
v „HOSPODÁŘSKÝCH DRUŽSTVECH“ výkupem
a dodávkami zemědělských přebytků byly založeny
zpracovatelské provozy, jako jsou porážky a konzervárny.
Dále pak zpracování peří a třídírny vajec.
Postupně drůbežářská činnost nabírala úroveň zpracování a tím docházelo k prosazování spotřeby drůbežího
masa a dalších produktů.
Já jsem v drůbežářském průmyslu pracoval od roku
1955 do roku 2000, tj. 45 let.
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Drůbežnictví – poválečný stav od r. 1945 do r. 1962
Skončením 2. světové války došlo k oživení průmyslu
a též zemědělství v celé republice. Upevnilo se organizované zemědělství. Většina rolníků, tj. producentů zemědělských výrobků, předávala k dalšímu zpracování část
své produkce a též plnila povinnou dodávku (tzv. kontigent). Lístkový systém skončil v roce 1953, začala socializace zemědělství a plánované hospodářství.
Dalším vývojem došlo k osamostatnění drůbežářských
činností a 1. 1. 1957 vznikly DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY –
Libuš. Naše oblast spadala pod DZ – Medlešice
u Chrudimi. Do roku 1960 byly ještě malé okresy, u nás to
byl okres Litomyšl. Po sloučení a rušení malých okresů
jsme přešli do VDZ (Východočeské drůbežářské závody

Jaroměř). V tomto období dochází k dalšímu rozvoji
a specializaci, tj. oddělení výroby drůbežího masa, líhní
brojlerů a výkrm kachen.
Vznikají nové podniky, které se specializují na jednotlivé nové činnosti. Naše provozovny jsou začleněny do
zemědělské činnosti, tj. líhně brojlerů, chovy masných
slepic a výkrmu kuřat.
U Státního rybářství vzniká kaprokachní výkrm. Rybáři
se celkově specializují na chov a výkrm vodní drůbeže
tj. kachny a husy. Produkci konzumních vajec zajišťují
mezidružstevní podniky a v každém okrese je producent
konzumních vajec pro spotřebitele a pro prvovýrobu
potravin.

Vznik Xaverova – 1963
Typickým socialistickým velkoproducentem kuřat
a brojlerů byl závod 01 – Velkovýkrm a zpracování
Xaverov a na pozemcích velkostatku, který byl konfiskován původnímu vlastníkovi a byl převeden na stát. Tím
vznikl Státní statek XAVEROV, na němž byl plemenný
chov koní anglického plnokrevníka ke sportovním
účelům, ten musel být zachován a udržován. Vlastní
XAVEROV se nachází mezi obcemi Běchovice a Horní
Počernice, nyní Praha IX. Na pozemcích statku byl
vyprojektován na tehdejší dobu gigantický závod velkovýkrmu. V areálu byly haly na rozmnožovací chov
masných slepic, líhně kuřat, deset čtyřpodlažních hal na
výkrm kuřat v kapacitě 500 000 ks brojlerů, celý pomocný
provoz a později porážka drůbeže, aby se kuřata nemusela
dopravovat na Libuš. Stavba byla vyhlášena jako první
stavba MLÁDEŽE. Po značných potížích byl areál uveden
do provozu v roce 1962. Opravdová stavba socialismu,
kde byly použity nejnovější technologie a vědecké
poznatky. Jako jeden prvek technického výkřiku té doby
byla skutečnost, že haly byly bez oken a bylo instalováno
jenom červené světlo nahrazující den a modré na noc.
Odborníci a projektanti někde zjistili, že kuřata modrou
barvu vnímají jako noc a červenou jako den. Při červené a
modré může člověk u kuřat pracovat a je velmi výhodné
udělat kuřatům za 24 hodin 2x den a jednu noc. Tímto
opatřením mělo československé drůbežnictví udělat
velikou díru do světa, že by tím byl nepoměrně zkrácen
potřebný výkrmový cyklus až na polovinu. Bohužel
příroda se nedá oklamat a tak zůstal záměr jenom na
papíře, ve skutečnosti to nebylo možné a proto se muselo
vrátit k osvědčeným a ověřeným zásadám. Život velkovýkrmny XAVEROV se ukázal velmi ekonomicky náročný
a proto se upustilo od staveb zděných vícepodlažních.
Tehdy renovovaný podnik na výrobu hliníkových
a duralových plechů Rudné doly Jeseník vyvinul stavební
panel, který zajišťoval dobrou údržbu a omyvatelnost
i desinfekci hal.
Začala éra přízemních hal celoplechových o ploše
kolem 1000 m2. Po zkušenostech ze západních zemí došlo
k naprosto novému směru ve výrobě brojlerů a konzumních vajec.

Zkušenosti se začaly získávat z Velké Británie,
Holandska a Dánska. Velmi dobře si vedli též Maďaři,
kteří navázali kontakty s Francií a Západním Německem.
V zájmu gastronomických zásad byla snaha dosáhnout
spotřeby drůbežího masa na hlavu a rok 24 kg z původních 14 kg. U vajec to bylo 360 vajec na hlavu a rok.
Byl stanoven záměr na výstavbu farem pro chov na 3 – 6
hal a na výkrm 10 – 12 hal. Začal se chovat materiál ROSS
z Velké Británie. Na produkci konzumních vajec to byl
materiál HYSEX – bílý a HYSEX braun – hnědý. U konzumních vajec to byla otázka barvy skořápky.
Jak celé zemědělství tak i jednotlivé činnosti dostaly
zelenou a bylo jenom na vedení podniku, jak dokáže
zajistit rozvoj.
Stavělo se na každém kroku, byly vybudovány velkokapacitní líhně, odchovny a výkrmny brojlerů.
Na tento systém navazoval zpracovatelský průmysl,
porážky, konzervárny a uskladnění, tj. mrazírny. Tato
expanze probíhala od r. 1965 a končila před rokem 1985.
Do tohoto období náleží stavba líhní v Litomyšli a na ně
navazující střediska v Desné, Budislavi a Jarošově. Snahou
vedení XAVEROVA bylo získat pozemky na stavbu
středisek a získat pracovníky pro nově budované provozy.
Byly otevřeny učňovské školy pro nové pracovníky
a podnik se vypořádal s plněním záměru na dosažení
24 kg drůbeže na jednoho obyvatele republiky.
Postupně docházelo k naplnění stanovených parametrů
a vedení se zaměřovalo na zlepšování výsledků. Bylo
dosahováno evropských parametrů a republika se
vyrovnávala západním zemím. Technologické parametry
byly již tak propracované, že bylo možno dosahovat
špičkových výsledků. XAVEROV měl několik závodů
v Čechách a na Moravě. Zdravá soutěživost mezi podniky
přinášela zdravé ovzduší v práci.
Přes velký rozsah působení a výroby nebyl XAVEROV
monopol, byl stále nucen držet úroveň a prosperitu
podnikání. Díky orientaci na velmi vyspělé země jsme
dosáhli dobré úrovně na tomto úseku. XAVEROV byl
garantem ministerstva zemědělství na drůbežářskou
výrobu a proto koordinoval produkci v jednotlivých
oblastech a krajích.
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Závěr
V letošním roce 2003 oslaví XAVEROV 40 let od založení. Za tuto dobu prošel podnik někdy velkými a někdy
menšími změnami. Zažil slávu i úpadek, ale jméno
zůstává. Záleží jenom na lidech, kteří jsou nositeli názvu,
jak s ním zacházejí. V posledním období je situace snad
nejméně příznivá.
Podnik prošel privatizací a ta dopadla jako ve většině
podniků v republice. Stále není jasno, jaký záměr stojí před
vstupem do Evropské unie. Co je a co není pravda na

informacích ve sdělovacích prostředcích. Jaké budou
požadavky unie a jaké budou směrnice pro jednotlivé
činnosti na úseku veterinární správy a ochrany zvířat.
Proslýchá se o rozměrech chovných klecí a o době výkrmu
kuřat. Ke všem požadavkům by se muselo změnit šlechtění drůbeže a změna genofondu.
Nová doba přináší nové problémy a otázky, na které je
nutno kvalifikovaně reagovat a podle nich se řídit.

Dodatek
Doba byla hektická a velmi záleželo na místních
podmínkách a zájmu místních institucí. Dobrou shodou
okolností a příznivou konstelací se dílo podařilo.
Výstavbou nových tří středisek a rekonstrukcí líhňařského provozu v Litomyšli byly dány základy pro velkoprodukci jednodenních brojlerů. Komorové líhně (anglické výroby) byly schopny produkovat 10 000 000 brojlerů
ročně. Organizačně byla všechna tři střediska řízena z líhní
v Litomyšli.
Celkem bylo zaměstnáno přes 100 zaměstnanců. Do
období sedmdesátých a osmdesátých let spadá nejlepší
období rozvoje, produkce a slávy XAVEROVA.
Celkově v celé republice docházelo k organizované
návaznosti na porážky, kde se vypracovávaly harmonogramy výroby. Tím se odstraňovala sezónnost a byla
dosahována rovnoměrnost produkce.
Eliminací prvovýroby, odstraňování přebytků a doplňování chybějících produktů se měnila operativně výroba
na jednotlivých střediscích podniku.
Uzavíráním kooperačních smluv se zemědělskými
podniky docházelo k výkyvům ve výrobě. Tento způsob
plánování zasáhl i naše střediska a museli jsme operativně
měnit výrobu.
pokračování příště

Vlastní středisko XAVEROV – Desná nemá dlouhou
tradici. V sedmdesátých letech 20. století, v rámci rozvoje
oborového podniku XAVEROV, byla vytipována provozovna Litomyšl jako líhňařský podnik k pokrytí oblasti
východních Čech jednodenními brojlery.
Výkrm brojlerů prováděla zemědělská družstva
a dodávala vykrmená kuřata na porážku drůbeže na
Vrchovinu u Chocně a na porážku do Černožic nad Labem
v okrese Hradec Králové. Východočeský kraj byl sice
přebytkový, ale územně vhodný k zásobování Prahy
a Ostravy.
Dostatek zájemců o výkrm drůbeže a dostatek pracovní
síly zaručoval potřebné faktory k rozšíření drůbežářského
průmyslu. XAVEROV Litomyšl neměl dostatek rozmnožovacích chovů na produkci a zásobení násadovými vejci.
Proto byly navrženy k výstavbě tři provozovny po šesti
halách na slepice.
Záměr byl zahájen počátkem sedmdesátých let, dokončen byl kolaudací střediska v Jarošově v roce 1981.
Provozovna – Desná byla kolaudována v roce 1976,
středisko Budislav bylo dokončeno v roce 1978. Přípravná
a výběrová řízení byla náročná a zdlouhavá, protože i jiná
odvětví zemědělské činnosti měla snahu uspět se svými
záměry.

V Desné 20. 2. 2003, Stanislav Novák, Desná 122

Podzimní nálada u Vás doma • Barvy podzimu
Podzimní věnec z jeřabin, listů
a přírodních ozdob:
Proutěný korpus na věneček
a barevné podzimní listí v žlutých, hnědých a červených tónech
svádí k přípravě krásného
podzimního věnce, který snadno
ozdobíte některým z podzimních
doplňků: podzimními bobulemi, plody šípku nebo
žaludy.
Dekorace podzimních plodů se nádherně vyjímají také
v kameninových obalech ve stylu starého venkova.
K tradičním podzimním motivům patří také dráčci, ježci,
jablíčka, kaštany. Inspirujte se maličkostmi a třeba pomocí
podzimního zapichovátka do květináče nebo dekoračního
košíčku vnesete podzimní atmosféru do svých domovů.

Podzim – období nostalgické
a melancholické nálady, ale také
období pestrých barev, syrových
a zemitých vůní, spadaného listí
– a také doba tvoření nejrůznějších dekorací, které v minulosti
zaplňovaly našim předkům
prodlužující se večery.
Barevné javorové listy různých velikostí, červené šípky,
jeřabiny a jiné podzimní plody, žaludy, dýně. Tyto a další
podzimní doplňky můžete kombinovat a vytvořit si
k melancholickému přemítání barevnou kulisu, která
přenese podzimní náladu k vám domů.
V přírodě je široký výběr nejrůznějších podzimních
dekorací v podzimním ladění a teplých podzimních
barvách umožní tvořit zajímavá aranžmá.

Přejeme vám krásné a pohodové podzimní dny.
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Další ročník desenského poháru za námi
Jako každý rok jedna srpnová sobota patří soutěži
„O pohár obce Desná”.
Soutěž je součástí seriálu soutěží v požárních útocích
Okresní ligy Svitavska jako osmá v pořadí z celkových
jedenácti.
Základního se zúčastnilo 25 týmů mužů, 10 týmů žen
a 3 týmy seniorů. Desnou reprezentovaly 3 týmy mužů
(A,B,C) a jeden tým žen. Nejlépe se dařilo mužům
s Áčkem, s časem 17,96 s se umístili na druhém místě,
Béčko 16. místo, Céčko 21. místo. Ženy 4. místo. Ovšem
pozornost všech se soustředila na finále „Desenký duel”.
Nejlepších 10 týmů mužů a 4 týmy žen postoupily do

paralelního vyřazovacího finále. Ze dvou soupeřů vždy
zvítězil ten, který dříve sestříkl své plechovky. Desenská
družstva však byla vyřazena a soudek pro vítěze si odvezli
kluci z Širokého Dolu a Frisco balík ženy z Oldřiše. Celý
den přálo počasí, zajímavá podívaná, stánek neustále
nabízel bohaté občerstvení z grilu nebo udírny, co víc si
přát?
Dorazili i naši kamarádi z Desné v Orlických horách, po
soutěži se část výpravy zdržela až do neděle.
Je radost sledovat, že se závodníkům a divákům na
Desné líbí. Na příští rok se zase budeme snažit, aby naše
soutěž bavila a pro každého měla co nabídnout...
Martin Lipavský
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