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Ročník 13
Novinky.

obce Poděšín

č. 3/2009

Úvod.
Vážení občané. Léto je za námi. Podzim se jaksi nestihl ujmout své vlády a máme tady
zimu. Několikrát již stihl napadnout sníh a několikrát roztál. Listí ze stromů nemělo čas
spadnout a mnoho stromů nevydrželo tíhu mokrého sněhu a popadalo na zem. Na obci
probíhaly stavby, které jsou sice nahrubo hotové, ale je třeba ještě doladit povrchovou
úpravu. Nedohodli jsme se na vzhledu sochy u hospody. Toto číslo zpravodaje je poprvé
tištěno na nové laserové tiskárně formátu A3 a to celé barevně.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Nová výzdoba ve školce od Marie Landsmanové.
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Bouřka v pravé poledne.
Školku navštívil poslanec Karel Černý se svou asistentkou.
V hospodě proběhla recesní oslava Silvestra s ohňostrojem.
Zahájena stavba plotu, schodiště a chodníku na školní zahradě.
Zahájena stavba chodníku kolem plotu školní zahrady.
Zahájena stavba chodníku a úpravy okolo kaple.
Při noční bouřce byl zasažen strom pod č.7 a 8.
Veřejné projednávání územního plánu obce Poděšín.
Ve věku 77 roků zemřela paní Marie Enderlová č.69.
Začal provoz mateřské školy, i když omezený stavbou.
Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
Zahájení nového školního roku ve škole a školce.
Napadl první sníh a po několika dnech roztál.
A znovu napadl sníh.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.6.2009:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
201. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
202. Kontrolu vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou provedla Krajská hygienická stanice
Vysočina, územní pracoviště Žďár n.S.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
203. Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
na vypracování projektové dokumentace na Obytný prostor 18 RD v Poděšíně inženýrské sítě. Cena za projektovou dokumentaci 265.000,-Kč.
204. Zastupitelstvo obce Poděšín se OMLOUVÁ Mgr. Libuši Sobkové za chybný postup
při řešení vzniklé situace v MŠ a použití nezákonného pojmu "důtka".
205. Změny provozního řádu na provoz vodovodu obce Poděšín.
206. Vyhodnotit výběrového řízení na stavební úpravy okolí kaple a v zahradě Mateřské
školy. Vyhrála firma Ing. Josef Pitka, STAKO 357.150,-Kč. Cena byla dohodou
upravena na 330.000,-Kč.
207. Rozpočtové opatření č.2, viz příloha.

Zastupitelstvo obce projednalo:
208. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce, která byla vyvěšena na úřední desce od
1.června do 16. června 2009, kterou obec schválila s výhradou a byla přijata
následující opatření: Zjištěný nedostatek "Účetní jednotka nedodržovala stanovené
postupy při vedení účetnictví". Tento nedostatek byl hned následující den odstraněn.
209. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2008, který byl řádně vyvěšen od 13. do 29. ledna
2009. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2008 byl schválen bez výhrad.

Zastupitelstvo obce ruší:
210. Rozhodnutí zastupitelstva obce Poděšín ze dne 18.4.2008, ve kterém v bodě 130
uděluje Ředitelce Mateřské školy paní Libuši Sobkové důtku za hrubé porušení těchto
povinností:
- že zaměstnávala v kuchyni brigádnici paní Marii Prchalovou bez zdravotního průkazu.
- že zaměstnávala školnici paní Marii Jarošovou bez platného zdravotního průkazu.
211. Zastupitelstvo obce Poděšín ruší usnesení kontrolního výboru obce Poděšín ze dne
31.3.2008 a omlouvá se za nesprávný postup při provedené kontrole.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.9.2009:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
212. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
213. Výběrové řízení na vybavení pracoviště CzechPoint a vybralo firmu.v T.S.BOHEMIA,
a.s. pob. Jihlava, tř. Legionářů2813/10, 586 01 Jihlava za nabídkovou cenu 111.716,Kč.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.9.2009:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
214. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
215. Rozpočtové opatření č.2, viz příloha.

Z. Jaroš
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Stav financí k 30. 9. 2009:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

56 123,00 Kč
1 894 998,69 Kč
1 951 121,69 Kč

J. Dočekal

Obec.
Malba.
V loňském školním roce namalovala Marie Landsmanová mladší ze Sirákova na
vnitřní zdi v mateřské škole pěkné obrázky, které jsem se rozhodl dávat
postupně do našeho zpravodaje. Na obrázcích jsou namalovány různé výjevy z
pohádek, a že jsou pěkné, to uvidíte sami.
Z. Jaroš

Knihovna.
Knihovník místní lidové knihovny oznamuje, že provoz knihovny bude na letošní sezónu
zahájen v sobotu 14. listopadu v obvyklou dobu od 17:30 do 19:00 hodin. Dále každou
sobotu mimo svátků. Tímto všechny zveme k návštěvě a čtenářským zážitkům z nových
titulů z knihovny ve Žďáře nad Sázavou. Všichni jste vítání.
Knihovník Jaromír Jágr

Ořez větví.
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti /pozemků.
Na základě §25 odst. 4h) zákona č.458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele pozemků o
odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
distribučního zařízení.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3
metry. Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 metrů a u
napětí nad 35 kV do 110 kV 12 metrů od krajního vodiče na obě strany.
Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte do 15. listopadu tohoto roku.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na telefonním čísle 566 655 742.
Z. Jaroš

Vánoční stromky.
Byla provedena dohoda mezi obcí Poděšín a Mysliveckým sdružením Poděšín – Sirákov, že
myslivci v prosinci provedou probírku stromků v obecních studních. Vyřezané stromky
budou nabídnuty občanům obce jako vánoční stromky. Cena za jeden stromek není ještě
dohodnuta, bude buď velmi nízká, a nebo budou stromky úplně zdarma.
Z. Jaroš

Přestavby
Přes školní prázdniny byla, mimo jiné stavby a práce ve školce, opravena elektrická
instalace podle návrhu revizního technika, dále byla vybourána stará a zazděna nová futra
na dětský záchod, natřena luxolem pergola, brána a stávající plot. Školní zahrada bude ještě
doplněna houpací lavicí pro matky s malými dětmi, napevno připevněnou dvouramennou
houpačkou a dvěma houpačkami na pružině.
Z. Jaroš

Bouřka.

Při bouřce, která byla v nočních hodinách z neděle 2.srpna na pondělí, byl
zasažen bleskem strom, který je u cesty pod domy číslo 7., 8. a 60. Tento strom musí být
kvůli bezpečnosti skácen. Strom odkoupil Libor Žák č.60. Během bouřky spadlo 35 mm
vody.
Z. Jaroš
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Veřejná vyhláška.

Pozemková reforma.

Městský úřad Žďár n.S., odbor životního
prostředí vydal vyhlášku, ve které oznamuje,
že v souladu s ustanovením § 25 lesního
zákona a § 17, odst. 1 vyhl. č. 84/1996., Sb.
nařizuje lhůtu a místo, kde každý vlastník
lesního majetku do 50ti hektarů, jehož les je
zahrnut ve zařizovacím obvodu LHO
Přibyslav, správní obvod Městského úřadu
Žďár n.S., pro který je zpracována lesní
hospodářská osnova, platná od 1.1.2009 do
31.12.2018, obdrží bezplatně osnovu, tedy
vlastnický separát týkající se stavu jeho lesa.
Místo vyzvednutí vlastnického separátu je
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, odbor životního prostředí, III. patro,
dveře číslo 150.
Lhůta pro vyzvednutí: Osnovy budou
vlastníkům protokolně předávány každé
pondělí či středu od 8:00 do 17:00 hodin. Po
dohodě i v jinou dobu, nejpozději však do
31.12.2009.
Z. Jaroš

Dne 22. července 2009 vydalo ministerstvo
zemědělství, pracoviště Pozemkový úřad
Žďár nad Sázavou vyhlášku, ve které podle
ustanovení § 19 písm. a) a § 20 písm. a), b)
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému
majetku,
ve
znění
pozdějších předpisů oznamuje, že podle §
11 odst. 10 citovaného zákona a § 26
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
ve smyslu § 179 odst. 1, zákona č
500/2004 Sb.:
1. Vystavení rozhodnutí o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v k.ú. Poděšín
tak, jak je uvedeno v příloze tohoto
rozhodnutí.
2. Přílohy rozhodnutí jsou vystaveny
k veřejnému nahlédnutí po dobu 15-ti dnů
od doby vyvěšení této vyhlášky
- na Pozemkovém úřadě ve Žďáře n.S.
- na Obecním úřadě v Poděšíně.
3. Určení výše úhrady a lhůty uvedené ve
výrokové části tohoto rozhodnutí a v jeho
odůvodnění.

Zábradlí.
Před časem jsem napsal žádost na správu a
údržbu silnic do Žďáru nad Sázavou,
zhotovení nového zábradlí na silničním
mostě přes Poděšínský potok směrem od
čísla 23 na Sirákov vedle nového mostku.
Dostal jsem tuto odpověď: „V zimním
období SÚS ZR vyrobí nové zábradlí a na
jaře příštího roku ho zabuduje“. Tímto
budou všechna 3 zábradlí téměř stejné výše
a bude to za prvé bezpečnější, a za druhé to
bude lépe vypadat.
Z. Jaroš

Tato vyhláška byla vyvěšena 4.8.2009 a
nabyla platnosti 19.8.2009. Tímto dnem
byla ukončena pozemková reforma v obci
Poděšín a Sirákov.
Po nabytí právní moci začalo ihned
vyměřování nových hranic zemědělských
pozemků. Dne 27. října zaměstnanci
Pozemkového úřadu ve Žďáře n.S. a
Geodezie Žďár n.S. předávali nově
vytyčené pozemky majitelům v terénu dle
nového stavu. Od 1. listopadu 2009 již
začnou zemědělci hospodařit na nově
vyměřených pozemcích.
Pozemková
reforma
v Poděšíně
a
v Sirákově trvala celých 7 roků a 5 měsíců.
(zahájeny byla 27.5.2002).

Dar.
Dne 19. října daroval obecní úřad v
Poděšíně Mateřské škole počítač, monitor,
klávesnici a hlavně barevnou laserovou
tiskárnu OKI. Toto vybavení není nové, ale
je daleko kvalitnější, než bylo stávající ve
školce. Hlavně monitor a tiskárna s
kopírkou, která se ve školce upotřebí celkem
často.
Z. Jaroš

Z. Jaroš
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Školka.
Poslanec ve školce.
V pondělí 15. června kolem deváté hodiny měli ve školce v Poděšíně milou návštěvu. Za
účast v soutěži: "Malování s Petrou" přijel osobně děti odměnit pan poslanec Karel Černý a
jeho sekretářka Jitka Průžová, organizátorka akce. Na téma: "Hasiči, naši kamarádi!"
namalovala obrázek Ivanka Chvátalová z Poděšína a Lukáš Prchal ze Sirákova. Pan
poslanec jim předal pamětní list, pastelky a omalovánky. Po předání cen se pan poslanec,
jeho sekretářka, starosta obce a učitelky a samozřejmě děti společně vyfotili. Po odchodu
dětí na školní zahradu pobesedoval pan Černý se starostou obce a paní ředitelkou školky.
Především se zajímal kolik je ve školce dětí, kolik jich odchází do školy, kterou základní
školu následně děti navštěvují atd. Se starostou probral možnost dotací na památník obětem
1. světové války, dále se zajímal, co se děje nového v obci Poděšín, přislíbil účast na
otvírání památníků, při setkání rodáků v roce 2010. Pan poslanec vysoce ohodnotil
Zpravodaj obce Poděšín, internetové stránky apod. Na závěr si prohlédl budovu školky a
pochválil její výzdobu. Jako starosta obce Poděšín přeji dětem a zaměstnancům další
podobné úspěchy a jsem rád, že Mateřská škola v Poděšíně se opět vrátila k dobré a klidné
práci, jak tomu bylo dříve a tak jsme byli v Poděšíně zvyklí od založení školky v roce 1976.
Z. Jaroš

Život ve školce.
Prázdniny skončily, začíná nový školní rok a my si ještě občas vzpomeneme na ten starý.
Na kamarády, kteří odešli do základní školy a na radovánky, které jsme si všichni společně
užili. Moc rádi vzpomínáme na ZOO, grilování na zahradě, na pálení čarodějnice a ze všeho
nejvíc na výlet do Polné, kde jsme si prohlédli zámek, koupili zmrzku a navštívili hasičskou
zbrojnici. Hodný pan hasič nám vše důkladně ukázal a kluci si mohli dokonce vyzkoušet
práci s hadicí. Až na to, že nám málem ujel autobus, to bylo moc prima. Letošní školní rok
začíná moc příjemně. Máme krásně opravenou školní zahradu, nové pískoviště, nové
houpačky, natřený plot i zahradní domek. Ve školce se obec postarala o opravu dveří na
dětských záchodcích, kde byla zabudována nová futra. Dle revizní zprávy byla opravena
elektroinstalace. Moc děkujeme, že v budově se vše stihlo v termínu. Všem hezké babí léto
a ještě hezčí podzim přejí zaměstnanci MŠ Poděšín.
H.Řičanová

Kultura.
Socha.
Olšiakova socha Poděsa, jak jsme jí představili v minulém čísle, jde už definitivně "do
kytek". Pár lidem se nelíbila, ale byli nejvíce slyšet. Mistr nám nabídne několik možností
nových návrhů. Z toho, který si vybereme, udělá novou maketu. A pokud ji schválíme, bude
socha. Maketu Poděsa si odveze a postaví jinde. Nový návrh by měl být líbivý, a tak snad i
největší odpůrci nebudou proti. Nebude to žádná "zrůda", jak se někteří vyjádřili.
Nyní mistr intenzivně pracuje u Piláku na sousoší hraničního kamene se lvem, orlicí a
obeliskem. Můžete ji navštívit a posoudit. Sousoší už má téměř konečnou podobu. Podle
vyjádření mistra Olšiaka už s betonovými sochami pomalu končí a bude se věnovat jiným
aktivitám. Tak máme jednu z posledních možností.
J. Dočekal
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Stavby.
Realizace a dokončení
k transformátoru.

chodníku

s lávkou

od

křižovatky

V průběhu léta letošního roku byla dokončena stavební část realizace chodníku
s lávkou od křižovatky směrem na Žďár nad Sázavou, kterou byl vyřešen problém s jedním,
pro chodce z nejnebezpečnějších úseků silnice na území obce Poděšín.
Byla zrealizovaná stavba vlastní železobetonové lávky, následně pak oba navazující úseky
chodníku. Byly instalovány 4 dešťové vpusti a nalezena kanalizační šachta u transformátoru
a prodloužena na úroveň nového terénu. Na vlastní náklady p. Zdeňka Šimka, majitele č.p
26, byla vyasfaltována odstavná plocha a vjezd do stodoly. Byly upraveny dotčené břehy
potoka a spárovaným lomovým kamenem vydlážděny plochy pod a okolo nově postavené
lávky. Na závěr bylo na lávku instalováno pozinkované zábradlí. Zatím nedokončené jsou
terénní úpravy. Byly provedeny pouze nahrubo, protože velké násypy zeminy je třeba
nechat přes zimu sednout. Teprve na jaře bude provedeno finální dosypání ornicí a
ozelenění celé dotčené plochy. Celková cena akce byla cca 650.000,- s DPH.
F. Rosecký

Realizace a dokončení stavebních úprav u školky a kaple
Během letošního roku byly firmou STAKO realizovány a zatím z velké části dokončeny
stavební úpravy části okolí výše zmíněných budov.
U kaple se jednalo o její bezprostřední okolí s chodníkem okolo samotné budovy
s navazujícím chodníkem podél tarasu školní zahrady. Na budově samotné pak o instalaci
měděných okapů a opravu jejího soklu. V současné době jsou všechny plánované stavební
práce dokončeny, zbývá dokončit terénní úpravy. Ty hrubé budou pravděpodobně
zrealizovány ještě letos, finální dokončení, osetí a případná výsadba zeleně bude provedena
na jaře po řádném „sednutí“ naváženého materiálu.
Stavební úpravy části zahrady MŠ jsou také hotové. Úpravy spočívaly ve zbudování nové
části tarasu se vstupní brankou, ve zbudování nového schodiště a rampy do školky a
přístupového chodníku. Nad rámec původního projektu bylo zmenšeno původní pískoviště a
předlážděna zámkovou dlažbou zpevněná plocha. V tuto chvíli zbývá nainstalovat oplocení
a vstupní bránu s brankou. Plochu před ní pak ještě doříznout a doasfaltovat. S terénními
úpravami je situace stejná jako u kaple. Plochy okolo chodníku je třeba ještě před zimou
dosypat hlínou, nechat přes zimu sednout a na jaře provést finální ozelenění s úpravami a
výsadbou květin.
Konečnou podobu obou těchto akcí tedy bude možno posoudit až v průběhu jara příštího
roku. Cena obou akcí bude po závěrečném vyúčtování cca 450.000,- s DPH.
F. Rosecký

Územní plán
Územní plán obce Poděšín bylo nutno nechat zpracovat z důvodu změny stavebního zákona,
která znamenala pro obce bez Územního plánu jako naše, mimo jiné, znemožnění nové
výstavby mimo intravilán obce.
Je to vlastně dokumentace o využití území, která každé ploše na území katastru obce
přiřazuje daný účel využití a je závazná. Zjednodušeně, vymezuje např. plochy určené
k určitému typu výstavby, zastavěné plochy s různým využitím, plochy zeleně, atd. V reálu
to znamená, že se stavební úřad při vydávání rozhodnutí řídí právě schváleným ÚP. Obec
Poděšín ani Obecní úřad obce o realizaci a schválení ÚP primárně neusiloval, ale právě ona
změna stavebního zákona vyvolala nutnost na ÚP začít pracovat.
6
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Na Územním plánu se pracovalo přibližně dva roky, od podzimu 2007, kdy bylo provedeno
výběrové řízení na dodavatele dokumentace, až po jeho schválení na přelomu srpna a září
letošního roku. Mezitím bylo nutno absolvovat nespočet jednání s projektantem, s
referentem městského úřadu, se zástupci dotčených orgánů státní správy a nakonec daný ÚP
nechat projít několikaměsíčním schvalovacím procesem včetně veřejného projednání a
vyřízení připomínek. Určitou komplikací bylo i to, že prakticky ve stejné době probíhala
závěrečná fáze pozemkové reformy, která fakticky znamenala výměnu vlastnických práv na
podstatné části katastru Poděšín.
Výsledkem tohoto dvouletého úsilí je schválený ÚP, díky němuž je možno pokračovat
v práci (v danou chvíli projekční) na realizaci lokality nových stavebních parcel. Nutno
dodat, že právě tato záležitost byla tím hlavním důvodem, proč se obec před dvěma roky
rozhodla ÚP pořídit.
Náklady na zpracování územního plánu obce Poděšín byly 88.000,-, z nichž 75%, tj.
66.000,-, zaplatil pořizovatel dokumentace, kterým byl Krajský úřad pro Vysočinu. Náklady
obce tedy dosáhly 22.000,-. Projektantem celé akce byl ing. Dobiáš Martin.
Pro úplnost uvádím, že schválený ÚP v kompletní podobě je od srpna letošního roku
k nahlédnutí na obecním úřadě v papírové podobě nebo v elektronické podobě na úřední
desce webových stránek obce Poděšín: http://podesin.cz/cs/obecni-urad/uredni-deska
F. Rosecký

Rozpočet obce 2009 - výdaje.
Výdaje

Plán 2008

Plán 2008

Položka

Skut. 2008

% Plánu

Plán 2009

po změnách

Pěstební činnost

10 000

6 200

6 176,00

99,61

Silnice

10 000

10 000

9 710,00

97,10

10 000

450 000

366 000

365 900,00

99,97

670 000

Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda

10 000

30 000

40 000

39 992,00

99,98

46 000

237 000

95 300

95 068,50

99,76

99 000

11 000

7 700

7 824,50

101,62

8 000

Odvád. a čist. odp.vod
Úpravy drobných vodních toků

44 000

0

0,00

122 000

245 700

245 982,33

100,11

713 000

80 000

80 000

80 000,00

100,00

80 000

Činnosti knihovnické

5 000

5 500

5 532,00

100,58

5 500

Ost. záležitosti kultury

4 000

2 600

2 646,00

101,77

43 000

0

0,00

0

2 000

2 000,00

100,00

0

3 000

23 000

22 991,00

99,96

10 000

Zájmová činnost v kultuře

10 500

10 000

9 941,50

99,42

15 000

Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků

21 500

45 400

45 450,97

100,11

11 000

Předškolní zařízení
Základní školy

Poř. zach. a obnovení hodnot míst.kult.
Činnosti církví a nábož.spol.
Rozhlas a televize

Ostatní rozvoj bydlení a byt. Hospodářství

3 000
256 000

6 000

65 500

65 427,00

99,89

6 000

30 500

51 200

51 306,00

100,21

54 000

1 114 000

48 100

48 088,00

99,98

48 000

Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj

0

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

12 000

8 700

8 693,00

99,92

9 000

Sběr a odvoz komunálních odpadů

150 000

135 000

135 281,50

100,21

150 000

Využívání a zněžkodnování komun.odpadů

21 000

14 400

14 428,00

100,19

16 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

83 500

67 500

67 520,00

100,03

124 500

Požární ochrana

52 000

39 500

39 500,00

100,00

51 000

107 000

123 700

124 027,00

100,26

152 000

Zastupitelstva obcí
Volby do parlamentu
Činnosti místní správy

0

12 000

12 005,00

100,04

0

128 000

127 400

127 454,60

100,04

153 000

0

0

0,00

Ost.záležitosti bydlení, komun.služeb a územ. Rozvoje
Územní plánování
Celkem

300 000

0

0

0,00

100 000

2 800 000

1 632 400

1 632 944,90

3 100 000
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Místopis Poděšína – 9. část.
12. „Areál družstva“
Areál družstva začal vznikat pravděpodobně v roce 1958. V červenci tohoto roku byla
zahájena první stavba a to kravín pro 96 kusů krav, dnes je to dolní kravín. Stavba byla
dokončena v roce 1959 a stála 856.302,-Kčs. Původně se do družstva začalo jezdit
Homolovým dvorem. Při přepravě většího materiálu se začalo jezdit za domem číslo 1. Tato
cesta se používá dodnes. V roce 1967 byla vybudována do družstva přes zahrádky majitelů
na „Malé straně“ nová asfaltová cesta od silnice na Sirákov. Cesta stála 70.000,-Kčs. Pro
potřebu kravína a později dalších budov byl za dolním kravínem u hranic se Sirákovem
vybudována studně a budka na čerpání vody. Z této studně se původně odebírala voda pro
celé družstvo. Rozrůstajícímu se družstvu voda nestačila a tak byl vybudován v roce 1967
až 1968 nový vodovod z katastru obce Sirákov. Později po vybudování nového vodovodu
zde byl sklad na dynamit (říkalo se mu muničák), kterým Stanislav Chvátal střílel ve vsi
pařezy na nový vodovod a kanalizaci.
Po založení družstva byla původně zvířata ve chlévech členů družstva. Býci byly původně u
Dobrovolnu č.37, Flesaru č.10 a Rosecku č.19. Krávy byly u Flesaru č.7 a Homolu č.34.
Koně nebyly nikdy spolu v jedné stáji. Byli v domech u Doležalu č.4, Dočekalu č.9, Flesaru
č.10, Nejedlu č.14, Dobrovolnu č.30 a Chvátalu č.32 u kterého byli hřebci. Původní vepřín
byl vybudován v domě č.11.
Další stavbou byla 1959 zděná drůbežárna za 179.000,-Kčs, dnes sklad na prkna Františka
Dobrovolného.
V roce 1961 byla postavena porodna prasat, před kanceláří. U této porodny byly postaveny
prostory pro výkrm prasat, které byly později zbourány, aby ustoupily nové postavené
budově dílen a garáží. Původní budova byla v roce 2006 zrekonstruována a je v majetku
ZDV.
V roce 1962 byla rozestavěna odchovna mladého dobytka, která byla dokončena v roce
1964. Později z ní vznikl horní kravín. Cena stavby byla 735.897,-Kčs. Dnes je v majetku
bratří Slámových. Kdy byla postavena kůlna na slámu, která je součástí horního kravína a v
roce 2003 vyhořela, jsem zatím nezjistil.
V roce 1965 byla rozestavěna mostní váha a původní budova kanceláří. Obě stavby byly za
rok hotové. Kancelář byla asi v roce 1984 přestavěna a zvětšena. Původní mostní váha stála
pod domem číslo 8 mezi silnicí a rybníkem. Koupena byla v roce 1921 a o rok později byla
zbudována. První družstevní kancelář byla na výměnku u Roseckých číslo 66.
V roce 1965 byla zahájena stavba montované kolna u dolního kravína. O rok později byla
zprovozněna. Cena stavby 66.000,-Kčs.
V roce 1966 byla zahájena stavba sušky na obilí, která byla za rok postavena a v roce 1984
předělána pro přidruženou výrobu. Cena stavby byla 122.000,-Kčs. Původně byla sýpka u
Slámu č.29.
V roce 1966 byla zahájena přestavba vepřína, která byla o rok později dokončena z
původního slepičáku u čísla 36, před tím to byla Stehlíkova stodola. Přestavba stála
112.000,-Kčs. Dnes je v majetku ZDV.
V roce 1967 byly před dolním kravínem vybudovány dvě silážní jámy, které byly v roce
1984 spojeny v jednu. Kdy vznikla silážní jáma před vepřínem v č.36 jsem nezjistil.
V roce 1969 byla zahájena stavba bramborárny, která byla dokončena o rok později a dnes
se jí říká stará a stála 620.511,-Kčs. Dnes ji mají v majetku Alois Chvátal a Zdeněk Šimek.
(pokračování Areál družstva příště)
Z. Jaroš
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Fotografie

Jeden z „pramenů“ Poděšínského potoka.

Poslanec Černý ve školce se zaměstnanci.

Hasičské sportovní odpoledne – závěrečné úkoly

Hasičské sportovní odpoledne – vítězné družstvo.

Areál družstva.
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Mateřská škola 1 - dříve.

Mateřská škola 1 - nyní.

Mateřská škola 2 - dříve.

Mateřská škola 2 - nyní.

Chodník u kaple 1 – dříve.

Chodník u kaple 1 – nyní

Chodník u kaple 2 – dříve.

Chodník u kaple 2 – nyní.
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Stavba chodníku 1 – dříve.

Stavba chodníku 1 – nyní.

Stavba lávky 1 – dříve.

Stavba lávky 1 – nyní.

Stavba chodníku 2 – dříve.

Stavba chodníku 2 – nyní.

Stavba lávky 2 – dříve.

Stavba lávky 2 – nyní.
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Bourání domku č. 43.

Družstevníci důchodci v kulturním domě – rok 1985.
Zleva: Dobrovolný František č.37, Homola Jan č. 34, Pařízek Jaroslav č. 27,
Stránský Josef č. 51, Flesar Rudolf č. 47
12
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Hasiči.
Dětské sportovní odpoledne
Tradiční ukončení letních prázdnin v podobě dětského sportovního odpoledne se
uskutečnilo poslední neděli v srpnu na místním hřišti.
Letošní ročník jsme nazvali „Po stopách našich indiánských předků“ a účast indiánů a
indiánek byla opravdu vysoká. Děti soutěžily v tradičních disciplínách – skákání v pytli,
střelba lukem, jízda zručnosti na kole, chůze na chůdách, hod kroužků apod. Ti nejlepší
získali diplom, medaili a drobné dárky. A pro všechny děti byl navíc připraven poklad,
který získaly splněním indiánských úkolů – poznávání světových stran podle přírodních
úkazů, znalost obrázkového písma, poznávání zvířecích stop a zajištění obživy pro celý
kmen. Poté se musely utkat s náčelníkem kmene Apačů a vysvobodit zajatou bílou tvář. To
se samozřejmě dětem povedlo a poklad si rozdělily. Mezi nejhezčími indiánkami a indiány
byli Šárka Bláhová, Natálka Musilová, Simonka Sobotková, Sebastián Sobotka, Honzík
Poul, Filip Chvátal, Vojta a Vašík Musilovi a řada dalších. Děkujeme všem rodičům, že
dětem tyto krásné masky přichystali. Fotbalový zápas na závěr odpoledne vyhrálo letos
konečně mužstvo svobodných nad ženatými, a to 3:1.
Věříme, že se odpoledne, které proběhlo za krásného počasí všem líbilo, a doufáme, že se
alespoň za stejné účasti sejdeme opět za rok.
R. Nejedlá

Výlov rybníka
V sobotu 17. října proběhl výlov Mlýnského rybníka. Vylovilo se téměř 250 ks ryb – kapři,
amuři, štiky, sumec. Prodalo se 110 ks, ostatní se vrátili zpět do rybníka.
R. Nejedlá

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Poděšín
srdečně zve na

6.

HASIČSKÝ PLES

dne 28. listopadu 2009 od 20°° h do místního kulturního domu.
Hraje skupina DRING.
Vstupné 60 Kč
Bohatá tombola – občerstvení zajištěno.
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Putování po našem okolí – 5. část.
Lomy, skály a skalky.
Dnes si všimneme skalních útvarů. Ať již přírodního původu, jako jsou různé skály a
skalky, nebo pozměněné rukou člověka, jako jsou lomy. V závorce je uvedena vzdálenost
vzdušnou čarou a směr.
Lom u Poděšínského potoka. SV 2km
Lom je schován v lese v údolí Poděšínského potoka mezi
obcemi Poděšín a Nížkov. Obecní lom sloužil v minulém
století na těžbu kamene pro stavby rodinných
domů.Těžba skončila někdy v šedesátých letech. Nyní
není v provozu a je i mnoha místními občany zapomenut.
Potok v těchto místech není regulován a vytváří zde
divoké zákruty.

Tesanka. S 4.6 km
Nejkrásnější místo celého údolí Poděšínského potoka
může být skála Tesanka. Nachází se mezi obcí Buková a
vlakovou stanicí Nížkov. Tesanka je ortorulová skála
tyčící se nad Poděšínským potokem, ve kterém si v létě
můžete smočit nohy. Voda v potoce je krásně průzračná a
příjemně chladná.

Ronov. S 7.4 km
Skála se nachází v obci Ronov u Přibyslavi. Vypíná se
vysoko nad okolní terén, hned za domy uprostřed vsi.

Hudcova skála. JV 8.4 km
Nachází se mezi Bohdalovem a Kyjovem. Okolní lesy
jsou i nyní hluboké a rozlehlé, proto není divu, že se po
okolí potloukalo množství lapků, lupičů a loupežníků.
Jeden z nich, jménem Hudec, měl svou skrýš na dobře
ukryté hoře. Samozřejmě jako správný loupežník i zde
zakopal poklad, který tady určitě ještě někde je. Nebo
alespoň jeho část. Traduje se, že při stavbě silnice kopáči
nalezli hrnec plný peněz, který si rozebrali, jenže četníci
na to přišli a všichni museli peníze odevzdat, až na jistého
Hladíka ze Znětínka, který tvrdil, že peníze si dal do
kapsy, kde měl díru a po cestě všecky poztrácel. To ale
určitě nebyl jediný poklad, který strašný loupežník Hudec
zakopal. Říká se, že jeden takový je ještě ukryt v jeskyni,
kde měl svoje doupě. Samotná Hudcova skála je
odnepaměti pralesem, takže zde vidíte původní floru
Českomoravské vrchoviny a leží v přírodním parku
Bohdalovsko, který se vyznačuje právě hlubokými lesy a
množstvím rybníků.
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Lom Štěnice. SV 8.5 km
Toto krásné romantické místo je opuštěný lom
stavebního kamene. Byl kdysi použit na stavbu
železnice Žďár-Křižanov–Tišnov. Nachází se mezi
obcemi Hamry nad Sázavou a Sázavou. Ač opodál
vede turistická cesta, lom není asi moc známý a
navštěvovaný.
Rozštípená skála. SV 8.9 km
Jeden z mnoha zajímavých skalních útvarů na řece
Sázavě. Přírodní památka byla vyhlášená v r. 1974.
Skála je rozdělena puklinou širokou 2 m. Puklinou
vede turistická cesta. Podle některých dohadů se skála
roztrhla při zemětřesení v srpnu 1328, kdy byly
zničeny stříbrné doly na nedalekém Peperku.
Nejvyšším bodem je Jehla, vrcholovým skaliskem je
Kazatelna. Skálu využívají horolezci. Na svazích roste
les. Skála je přístupna po červené nebo žluté turistické
značce. Najdete ji nedaleko obce Hamry nad Sázavou.
Při vyšším stavu vody je od Najdku můstek pod skálou
zatopen, tak doporučuji jít po silnici směrem na
Šlakhamry a těsně před podjezdem pod železnicí
zatočit po pěšině po pravém břehu Sázavy a zde
pokračovat až ke skále.
Doporučuji ještě dojít až na horní konec vesnice
Šlakhamry. Zde je Konec světa, který je strážen lesním
mužem.

Vokounova skála. V 9.3 km
Vokounova skála se nachází v lese mezi Pokojovem,
Kotlasy a Rendlíčkem. Podle pověsti se zde při útěku
zřítil i se svým koněm prchající rytíř. Dnes je to klidné
místo v lese. Dostanete se k ní nejlépe podél
Bohdalovského potoka z Pokojova nebo od lesní cesty
mezi Pokojovem a Znětínkem.

Pasecká skála. SV 23.6 km
Najdete ji mezi Rokytnem a Kuklíkem. Pasecká skála
je ve výšce 819 m n. m. Je přírodní památkou s
vrcholovými rulovými skálami a s upravenou
vyhlídkou. Nachází se zde cvičný horolezecký terén.
Výhled z vrcholu určitě stojí za to. Při návštěvě je
zapotřebí především za mokra dát pozor na uklouznutí.
(použitý zdroj: www.geocaching.com.)
(skalní pokračování příště)

J. Dočekal
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Kronika.
Rok 1977 - pokračování.
Seznam majitelů domů ke dni 31.12.1977: č.1 – Jaroš Zdeněk, č.2 – Jágr Josef, č.3 –
Stehlíková Františka, č.4 – Doležal Antonín, č.5 – Šlechtický Josef, č.6 – Palasová Marta,
č.7 – Flesar Josef, č.8 – Bláha Josef, č.9 – Dočekal Jaroslav, č.10 – Flesar František, č.11 –
Rosecký Josef, č.12 – Šimková Marie, č.13 – Vála Jan, č.14 – Nejedlý Alois, č.15 – Doležal
Václav, č.16 – Činčera Václav, č.17 – Homola František, č.18 – Matoušková Růžena, č.19 –
Rosecký František, č.20 – Homola Josef, č.21 – Novotný Josef, č.22 – Chalupník Jan, č.23 –
Pařízek František, č.24 – Svobodová Františka, č.25 – Šimek Jan, č.26 – Šormová
Františka, č.27 – Šmiraus František, č.28 – Koumar František, č.29 – Sláma Jan, č.30 –
Dobrovolný František, č.31 – Ševečková Vlasta, č.32 – Chvátal Alois, č.33 – Chvátal
Stanislav, č.34 – Homola Jan, č.35 – Paříková Marie, č.36 – Stehlík Bohumil, č.37 –
Dobrovolný František, č.38 – Musil Rudolf, č.39 – Chvátal Jaroslav, č.40 – Vaverová
Marie, č.41 – Svoboda Josef, č.43 – Kislinger, č.44 – Koumar František, č.45 – MNV a
škola, č.46 – Hanus Jaroslav, č.47 – Flesar Rudolf, č.48 – Šimek Václav, č.49 – Smejkal
Václav, č.50 – Šmirausová Anna, č.51 – Stránský Josef, č.52 – Rychecká Antonie, č.53 –
Jednota, č.54 – Dobrovolná Ema, č.55 – Novotný Miroslav, č.56 – Landsman Ladislav, č.57
– Sobotka Václav, č.58 – Landová Ludmila, č.59 – Řeháček Ladislav, č.60 – bývalá
pazderna, č.61 – Rosecký Jaroslav, č.62 – Šerý Jiří, č.63 – Hanus Josef, č.64 – Jágr Josef,
č.65 – Provazník Lubomír, č.66 – JZD Poděšín, č.67 – Homolová Božena, č.68 – Šimek Jan,
č.69 – Enderle Stanislav, č.70 – Rosecký František, č.71 – Chvátal František, č.72 – Sláma
Jindřich, č.73 – Jaroš Zdeněk.
ČSŽ.
Československý Svaz Žen, místní organizace v Poděšíně má 16 členů. Na počet je to málo,
ale zato jsou velmi agilní. Jestliže pominu více menších akcí, přece musím poznamenat
některá fakta jako je úprava a výsadba parčíku u kaple. Uspořádaly výstavku domácích
prací v kulturním domě, která byla velmi četně navštívena. Dále provedly sběr železného
šrotu a nasbíraly 30q. U příležitosti 60-ti let vzniku Velké říjnové socialistické revoluce
v Sovětském Svazu uspořádaly pochodový lampiónový průvod. Dále uspořádaly několik
tanečních zábav. Tyto taneční zábavy uspořádaly kvůli tomu, aby z čistého výnosu získaly
prostředky na zakoupení žehlícího mandlu. Vedoucí organizace: Bláhová Věra –
předsedkyně, Řeháčková Ludmila a Chvátalová Věra – pokladní.
Požárníci.
Československý svaz požární ochrany místní organizace má 36 členů. Funkce: Sláma Jan –
velitel, Jágr Josef – předseda, Nejedlý Bohumil – jednatel, Nejedlý Alois – pokladník.
Činnost v roce 1977: Zúčastnili se okrskové soutěže v Bohdalově, dále se účastnili
požárního cvičení v Újezdě. Provedli dvě poplachová cvičení v Poděšíně a provádí
preventivní prohlídky komínů.
Tělovýchovná Jednota.
Tělovýchovná Jednota v Poděšíně byla založena v lednu 1974 a zakládajícími členy byli:
Sláma Jindřich č.72, Stránský Josef č.51, Šorf Bohumil č.26, Nejedlý Bohumil č.14, Smejkal
Václav č.49, Šimek Jan č.68, Homola Jan č.34, Chvátal Alois č.32. Byly založeny oddíly
volejbalu a stolního tenisu. Předsedou byl zvolen Smejkal Václav. JZD Poděšín věnovalo
5.000,-Kč, na nákup sportovního nářadí a oblečení. Bylo upraveno hřiště u bývalé
pazderny. V letošním roce má tělovýchovná jednota 35 členů a předsedou je Chvátal Alois.
Zapsal Homola František.
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (18. část)
Rok 1603.
Sobotka Anton – majitel větrného mlýna
Hofmann Franzi (Němec) – foukač a brusič skla
Jahn Adalbert (Vojtěch – Němec) sklenář a foukač skla
Deutsch Karl (zvaný Dajč – Němec) – sklenář a mistr topič u pecí
Hanzkreuz Kurt (Němec) – spolumajitel huti sklené
Handsuh Konrád – majitel huti s rodinou
Také je v Sirákově hamr železný, který dlouhá léta nepracuje a zase letos znovu pracovat
má. Majetek to je Němce Hanze Handsuha a jeho rodiny. Také tady je obecní pasák prasat
zvaný Pepin a krav Julián. Dohromady je v Sirákově 15 rodin, z toho 9 Českých a 6
Německých. Žen vdaných je 14, vdovy žádné, chlapců 29 a dívek 38.
Hamr železný začal v Sirákově pracovat 1. května a majitel shání lidi na práci zdaleka,
protože panství nechce povolit, aby poddaní místo na polích a lukách pracovali v hamru.
Také v hamru v Nížkově mají hodně práce a taktéž v sklené huti v Sirákově.
Povídá se, že má být vojna a to by zlé časy nastaly, protože se domů vždy někdo nevrátí
živý a zdravý.
6. července velký oheň přišel v Nížkově. 4 chalupy na popel padly i s dobytkem. Oheň
vypukl v noci, když všichni spali a byli rádi, že si vůbec holé životy zachránili. 14. července
vypukl oheň v Sirákově u Pithy (Pídi) a shořel mu chlév, ovce i kozy. a nakonec 1. srpna
večer, když se setmělo vypukl oheň v Poděšíně u sedláka Freibauera (zvaný Frýpauer), to je
Němec. Nezůstalo mu vůbec nic, jen kousek chléva, ale dobytek se zachoval všechen. To
byly hrozné dny.
Byly lovy zvěře, ale jen v Polné a okolí, od nás tam pár honců také šlo.

Rok 1605
Zima byla dlouhá, a tak se hodně dřeva spálilo. Léto bylo pěkné, a tak úroda byla dobrá, a
tak je menší starost, jak přežít. Zima začala 4. prosince, napadl sníh a byl slabý mráz. Silný
mráz začal 14. prosince a také sníh hojně padal a vydržel do konce roku.
Hned na počátku roku musím napsat, kteří lidé žijí v Poděšíně, který je kousek od nás.
Feyth Jakobi, zvaný Feytyn, nebo také Fojtýn – sedlák malý a dráb obecní.
Grubhofer Karl, zvaný Potocký, jinak on je Němec – robotýř v huti Nížkovské.
Grubbauer, zvaný Krupauer, také Kroupa zvaný – sedlák menší jinak on je Němec.
Neubauer Franzi, zvaný Najpaur, nebo také naprd – sedlák větší jinak je Němec.
Hochler Adalbert, zvaný Hoch – mlynář dobrý, je napůl Němec.
Freibauer Eliass (Eliáš), zvaný Frýpaur, vykoupený je z robot, sedlák svobodný, také on je
Němec a je v Poděšíně rychtářem. (Má také syna Eliáše).
Nedielka Wladymier, zvaný Šnajdr – on je krejčím dobrým.
Czyncžera Joza, zvaný Ptáčník – kolář panský a robotýř.
Piebel Wolf, zvaný Vlček (wolf je v Němčině vlk) – robotýř v huti sklené Sirákově jako
forman jezdí, jinak je Němec.
Dreibauer Ludvig, zvaný dýrpauer, nebo také dírpaur – robotýř v huti železné v Sirákově, je
mistr, jinak je Němec.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Sport.
Tabulky okresních soutěží – stolní tenis
OP 3.třídy:
1. Rovečné "B"
2. Velká Bíteš "C"
3. Netín "B"
4. Sázava
5. Malá Losenice
6. TJ Žďár n.S. F"
7. Škrdlovice
8. Uhřínov
9. Poděšín
10. Jámy

15
13
10
9
9
8
7
5
2
2

2
3
2
4
1
1
1
3
2
1

1
2
6
5
8
9
10
10
14
15

219
206
171
165
174
153
152
140
126
114

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

105
118
153
159
150
171
172
184
198
210

50
47
40
40
37
35
33
31
24
23

OP 4.třídy:
Polnička "B"
16 2 0 229
Vepřová "A"
13 2 3 208
Borovnice
11 2 5 198
Lhotky "C"
9 4 5 182
Netín "C"
9 4 5 173
Bystřice n.P. "C" 7 2 9 152
Dolní Heřmanice 3 7 8 140
4 2 12 115
Poděšín "B"
2 3 13 121
Poděšín "C"
Vepřová "B"
1 2 15 102

95
116
126
142
151
172
184
209
203
222

52
46
42
40
40
34
31
28
25
22

Oddílový a okresní žebříček. Odehrané utkání za v sezóně 2008 – 2009
Poř.
oddíl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
x.
x.

Poř.
okres
91.
141.
151.
161.
171.
171.
181.
191.
191.
201.
211.
261.
271.
271.
281.
x.
x.

Příjmení

Jméno

Jaroš
Eliáš
Štikar
Landová
Jaroš
Smolík
Šustr
Maša
Neubauer
Chvátal
Jaroš
Enderle
Vejvodová
Koumar
Maša
Musil
Vejvoda

Petr
Bohuslav
Jaroslav
Jitka
Radim
Jaroslav
Radek
Stanislav
Aleš
Jaroslav
Zdeněk
Stanislav
Marie
Jan
Petr
David
František

Koef.
43,75
27,08
24,58
20,83
18,38
18,30
17,78
15,56
14,94
13,61
10,50
3,88
2,51
2,18
0,56
x.
x.

Odehrané
utkání
7
17
17
11
16
16
16
17
22
8
10
3
8
7
17
2
1

Dále se v okresním žebříčku
umístnili
naši
občané
následovně:
12. Bláha František
20. Flesarová Marcela,
oba hrají krajské soutěže za
TJ Sokol Nížkov.
Krajský žebříček kategorie
mužů:
41. Bláha František
81. Flesarová Marcela.
Kategorie ženy:
3. Flesarová Marcela.
Příští sezónu bude také Petr
Jaroš hrát za TJ Sokol
Nížkov.

Poděšínský potok.
Výprava k prameni.
Na státní svátek, v pondělí 28. září v 10:00 hodin vyrazila malá výprava hledat hlavní
pramen nebo prameny Poděšínského potoka. Hned na začátku musím napsat, že to nebude
jednoduché, ale vše od začátku. Naše auto zaparkovalo na silnici v nejnižším bodě v lese za
Janovicemi směrem na Rudolec, v místě, kde Poděšínský potok protéká pod silnicí. Nejprve
jsme došli k rybníčku, který je asi 200 m jižním směrem od silnice. Do tohoto rybníčku se
vlévají všechny větve Poděšínského potoka. V mapách jsou značeny 2 hlavní větve. Pravá
18
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větev, která je v mapách značena jako Poděšínský potok, má ještě tři vedlejší prameny.
Levá větev se dělí na několik pramenišť. Za první jsou to tři levá prameniště, která jsou
poblíž silnice na Rudolec a čtyři prameniště, které jsou o něco výš a jsou uprostřed mezi
pravou větví a levými prameništi. Naše výprava se vydala po stopách těchto prostředních
pramenů, protože jsou nejdelší a teklo v nich nejvíce vody. Jaké ale bylo zděšení, když se
z hlavního koryta voda ztratila. Potůček byl napájen jenom bočními pramínky. Šli jsme ale
podle navigace a suchého koryta dál. Kousek pod zakresleným pramenem se vše vyjasnilo.
Narazili jsme na skruže, které tvořily studnu, která stahovala oba nejvyšší prameny. Takhle
jsme dopadli u všech dalších pramenišť. Tam, kde měl být podle mapy pramen byly skruže,
ze kterých byla voda tažena potrubím do sběrného vodojemu. Naše výprava zjistila, že
všech sedm hlavních pramenů Poděšínského potoka nyní napájí obyvatele Janovic pitnou
vodou, a to už od roku 1970, takže po třech hodinách hledání jsme byli opět na začátku.
Nyní musíme počkat až zaprší a malé boční prameny se posílí, abychom mohli určit nová
prameniště Poděšínského potoka.
Z. Jaroš

Koňské příběhy.
1

Převrácený vůz se slámou.
Po celé údobí, když jsem jezdil s koňmi, jsem srovnal na vozy nespočet fůr obilí, sena, jetele,
otavy, lnu a mnoho jiné úrody. Ve hříbárně jsme většinou dováželi stlaní pod hříbata a
plemenné klisny. Brzy z jara, kdy byla cesta samý výmol, jsem naložil fůru slámy a při cestě
se mě zadní část vozu převrátila. Nevěděl jsem, co s tím udělat. Zkoušel jsem ji postavit, ale
samotný jsem to nemohl zvládnout. Vypřáhl jsem proto koně, na zadní část vozu jsem
připevnil řetěz, do kterého jsem zapřáhl a vůz se slámou se mě podařilo postavit. Do hříbárny
jsem již jel velice opatrně, abych náklad ještě jednou nepřevrátil.
Když jsem byl ještě doma, byl jsem velice hrdý, že jsem ještě žádný náklad nepřevrhl. Až
když jsme jednou sváželi z pole žito, tak se mě
to podařilo. Již u vrat stodoly jsem velikou
fůru převrátil. Snopy jsme museli přenést a
uložit do párníku ručně. Nejrychleji jsme
skládali brambory v Nížkově ve škrobárně.
Když se sešlo více mužů, převrátili jsme celý
vůz do krechty.

U odvodu s těšanskými legruty.
Vranky z E ročníku Eduška a Elvíra byly
určeny, že půjdou do Ledec do kočáru. Aby si
této práci přivykly, zůstaly nějaký čas ve
hříbárni. Byl to pěkný párek vraných kobylek.
Těšanský správce slíbil legrutům, že je do Židlochovic odveze k odvodu s pěkným párem
koní. Přijel proto do Šinkvic a určil, že pojedu s tímto párem. Věděl, že se bude po cestě pít
hlavně silná domácí slivovice. Určil proto mě, že věděl, že se na mě může spolehnout, že se
neopiji. Při příjezdu do Těšan jsem koně přepřáhl do již připraveného vozu. Byl celý
opentlený a prostřed byla májka, též celá ověnčená, tak jak to na jižní Moravě bývá zvykem.
Všichni chlapci měli láhve se slivovicí a dávali mně připít. Nemohl jsem odmítnout, ale pil
jsem jen s mírou. S koňmi jsem jen poklusával, ale přes všechny vesnice jsem jel s větrem o
závod, což se chlapcům velice líbilo a vše dobře dopadlo.
(pokračování příště)
B. Dočekal
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Počasí.
Duben.

Slunečno bylo 22 dnů, 2x pršelo, vítr foukal 6 dnů, a jeden den byla bouřka.
Průměrná polední teplota byla 14,5°C, vloni 9,3°C. Srážek spadlo 11 mm. Jednalo se o
teplejší a suchý měsíc.
Duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno 6,3
2,7
4,8
4,3
6,3
5,9
6,7
1,3
2,9
5,2
Večer 15,2
8,7
9,9
10,1
11,3
12,9
12,2
13,9
8,6
14,7
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Květen.

Slunečno bylo 11 dní, 9dní byl déšť, vítr foukal 2 dny, 1x mrholilo,
odpoledne bouřka, 1x byla ráno mlha, Průměrná polední teplota byla 14,3, vloni
Napršelo 105 mm. Jednalo se o teplotně průměrný, ale mokrý měsíc.
Květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ráno
10,5
9,3
12,9
13,5
9,7
9,3
10,0
8,06
7,3
Večer 19,3
16,3
17,5
18,9
14,4
17,6
17,1
16,6
15,6
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2x byla
14,6°C.
2009
7,4
14,8
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Slunečno bylo 4 dny, 13dní propršelo a 2x byla bouřka, vítr foukal 5 dní, 1x byla
ranní mlha. Průměrná polední teplota byla 15,4°C, vloni 18,9°C. Dešťových srážek bylo 147
mm. Byl to chladnější, ale velice mokrý měsíc.
Červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
11,9
11,2
14,4
16,7
13,7
12,8
14,3
12,6
11,5
9,8
Večer 21,9
17,0
20,4
23,5
18,6
21,6
21,4
21,2
19,3
15,8

Červen.
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