Ročník 16
Novinky.

obce Poděšín

č. 3/2012

Úvod.
Vážení občané. Vychází podzimní číslo zpravodaje. Počasí bylo v normálu, až na konec
října, kdy nás překvapil první sníh. Vydržel sice jen pár dní, ale obvyklý termín předstihl o
několik týdnů. Listopad je studený, větrný a deštivý, zkrátka podzimní. Na obci byly
dokončeny stavby chodníku u autobusové zastávky a cesty u kulturního domu a ke družstvu.
Připravují se závěrečné akce pro splnění dotačních podmínek na cesty, tedy nová zeleň na
obci, nová parkoviště, informační stánek se střechou a infopanely u sochy, lavičky u
chodníků a kapličky, informační cedule na obecních budovách a na krajích obec atd.
J.Dočekal
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Narodil se Jan Koumar č. 88.
Proběhlo výběrové řízení na výsadbu biokoridorů (ÚSES)
Ve školce proběhl den otevřených dveří k 70 výročí založení.
Narodila se Adéla Bukáčková č. 82.
Volby v Poděšíně vyhrála KDU-ČSL 14 hlasů.
Narodil se Matěj Sláma č. 94.
Výlov rybníka na návsi
V Pekle byla zahájena výsadba ÚSES
Napadl první sníh, který brzy roztál.
František a Věra Bláhovi oslavili zlatou svatbu.
Byla zahájena plynofikace prodejny Jednoty.
Proběhl svoz nebezpečného odpadu.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.8.2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
128. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
129. Zprávu kontrolního výboru.
130. Zprávu finančního výboru.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
131. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal – 7 hlasů pro.
132. Kupní smlouvu mezi obcí Poděšín jako kupující i jako prodávající, Jiřím Landou jako
kupující i jako prodávající a manželi Darinou a Lukášem Schauerovými jako kupujícími na
prodej pozemků – 7 hlasů pro.
133. Prodej starých laťkových stolů a židlí z kulturního domu – 7 hlasů pro.
134. Rozpočtové opatření č.2, viz. příloha – 7 hlasů pro.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.9.2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
135. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
136. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal – 7 hlasů pro.
137. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Jednotou, spotřební družstvo, Třebíčská 1173, 594 01
Velké Meziříčí o dočasném užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na stavbu plynové přípojky – 7 hlasů pro.
138. Návrh darovací smlouvy mezi obcí Poděšín jako dárce a Římskokatolickou farností
Nížkov č. 10, 592 12 Nížkov jako obdarovaný na 15m3 dřeva kulatiny – 7 hlasů pro.
139. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Poděšín a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava, z programu obnovy venkova Vysočiny na částku 107.000,-Kč., pro obec Poděšín
– 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
140. Zapisovatele volební komise do voleb zastupitelstva kraje Radima Jaroše, Poděšín
č.79.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 06. 2012:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

33 990,00 Kč
2 716 406,41 Kč
2 750 396,41 Kč
J. Dočekal

Veřejná schůze.
Zastupitelstvo obce Poděšín Vás zve na veřejnou schůzi, která se koná v pátek 30. listopadu
2012 v kuchyni kulturního domu. Začátek bude v 19:00 hodin.
Z. Jaroš
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Obec.
ÚSES.
V rámci pozemkové reformy byly na katastru obce vyčleněny pozemky, které jsou
v majetku obce na výsadbu biokoridorů (ÚSES) a přes pozemkový úřad ve Žďáře byla na
výsadbu získána od Ministerstva zemědělství dotace na její realizaci.
V úterý 25. září proběhlo na pozemkovém úřadě ve Žďáře nad Sázavou výběrové řízení na
realizaci ÚSES (územní systém ekologické stability). Jedná se o výsadbu různých druhů
stromků a keřů, dle předem schváleného projektu, který vypracoval Ing. Boleslav Jelínek
Ph.D. Členy výběrové komise byli ing. Hašek Petr, ing. Kezniklová Marie, ing. Zeráková
Danuše, všichni z pozemkového úřadu ve Žďáře n.S., ing. Čekal Jan pozemkový úřad v
Jihlavě a Jaroš Zdeněk za obec Poděšín. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy a
maximální hodnota zakázky byla 2.606.210,-Kč. Výběrové řízení vyhrála firma s nejnižší
nabídkou Konifery s.r.o. 285 75 Žehušice za 772.571,-Kč bez DPH, to je 927.085,-Kč
s DPH. Realizace projektu byla naplánovaná od 8. října 2012 do 30. listopadu 2014. Z toho
doba výsadby zeleně do 30. listopadu 2012, zbytek dvouletá údržba zeleně. Všechny
vysázené porosty budou nakonec oploceny. Další údržbu těchto lokalit od 1. prosince 2014
přislíbilo Myslivecké sdružení Poděšín – Sirákov.
V rámci realizace byly nejprve od 11. října vytyčeny hranice biokoridorů. Následně došlo
25. října k předání pozemků vítězné firmě, kterého se zúčastnil zástupce pozemkového
úřadu ing. Petr Hašek, projektant ing. Boleslav Jelínek a za obec Zdeněk Jaroš. O den
později již byla zahájena výsadba stromků. Nejdříve v „Pekle“, následně „Na kopci“, „Za
Kontrplounem“ a potom nejširší pás, který je na hranicích s nížkovským katastrem, „Pod
silnicí“ mezi lesem a Cikary.
Výsadba byla dokončena 5. listopadu a následovala stavba oplocení.
Z. Jaroš

Údržba.

Doba prázdnin v mateřské škole byla využita k údržbě a nátěru vybavení na
školní zahradě. Brigádníci luxolem natřeli celý plot, pergolu, průlezky, lavičky, dveře a
vrata do hasičské zbrojnice. Dále byla natřena venkovní část čekárny, lavičky po vsi a plot u
sochy stromu.
Z. Jaroš

Knihovna.
V sobotu 3. listopadu bude zahájen zimní provoz knihovny. Obecní úřad a knihovník zve
všechny čtenáře k půjčování nových knih ze žďárské knihovny a to pravidelně každou
sobotu v době od 17:30 do 19:00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Z. Jaroš

Oprava rozhlasu.
Ve středu 19. září provedla firma Radek Pikl opravu rozhlasu. Byly vyměněny reproduktory
u kaple, u domů Palase Josefa a Slámy Pavla a opraveno vedení.
Z. Jaroš

Volby.

V pátek 12. a v sobotu 13. října 2012 proběhly v místnosti obecního úřadu volby
do zastupitelstva Kraje Vysočina. Volby zahájila volební komise ve složení: předsedkyně
Štohanzlová Lucie č. 48, zapisovatel Jaroš Radim č. 79, členové Dočekalová Libuše č. 9 a
Koumar Milan č. 78, v pátek ve 14:00 hodin. V Kraji Vysočina bylo k volbám
zaregistrováno 18 politických stran a hnutí. Počet zapsaných voličů v Poděšíně byl 198 a
k volbám přišlo 77 občanů to je 38,88% (v pátek 43 a v sobotu 34 voličů). Platné hlasy
odevzdalo 76 občanů, jeden hlas byl neplatný.
Z. Jaroš
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Výsledky Poděšín:
1. KDU-ČSL 14 hlasů
2. SPO Zemanovci 13 hlasů
3. ČSSD, KSČM a ODS všechny po 10 hlasech
6. TOP 09 a Starostové 6 hlasů
7. Pro Vysočinu 5 hlasů
8. Starostové pro občany 4 hlasy
9. Strana Zelených 3 hlasy
10. Strana svobodných občanů 1 hlas
Celkem Kraj Vysočina:
1. ČSSD – 29,26%
10. Česká pirátská strana – 1,59%
2. KSČM – 19,57%
11. Strana svobodných občanů – 1,28%
3. KDU-ČSL – 12,33%
12. Suverenita – 1,05%
4. ODS – 10,29%
13. Pravý blok – 0,91%
5. Pro Vysočinu 6,38%
14. Dělnická strana – 0,73%
6. TOP 09 – 5,05%
15. Strana soukromníků – 0,33%
7. Starostové pro občany – 4,46%
16. Moravané – 0,18%
8. SPO – Zemanovci – 4,26%
17. Národní socialisté – 0,13% a
9. Strana zelených – 2,04%
18. ČSNS – 0,05%.
Volební účast 41,05%.
Mandáty Kraj: ČSSD – 17; KSČM – 11; KDU-ČSL 7; ODS 5; Pro Vysočinu 3 a TOP09– 2.

Volební komise
Zleva: Štohanzlová Lucie, Jaroš Radim, Dočekalová Libuše, Koumar Milan
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Vysoké napětí.
Oznamovatelem přestavby je firma ČEPS a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. V současné
době probíhá jednání o zdvojení stávajícího
vedení vysokého napětí V 422 Mírovka – Čebín
400kV na 2 x 400kV. Ministerstvo životního
prostředí provedlo zjišťovací řízení podle § 7
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Dvojité vedení je navrženo ve stávající trase
vedení. Pokud to bude technicky možné, zůstanou
zachovány lomové body i místa nosných stožárů.
Jejich přesné umístění bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace. Vedení povede
přes katastrální území 10 obcí Brno - Venkov, 22 obcí okresu Žďár nad Sázavou, 4 obce na
Jihlavsku a 6 obcí na Havlíčkobrodsku.
Technické řešení: Stožáry budou typu Donau, ocelové, samonosné, příhradové šroubované
konstrukce. Základní výška stožárů bude 46 metrů. Vodiče budou z ocelohliníkového lana
ve trojsvazku. Celková délka vedení V 422 bude 89 kilometrů, z toho délka přeložky 10
kilometrů. Ochranné pásmo od krajního vodiče 20 metrů. Celková šířka ochranného pásma
pro dvojité vedení 69,40 metrů.
Předpokládaný termín stavby: Zahájení výstavby po roce 2017, ukončení výstavby po roce
2021
Souběžně s tímto řízením probíhalo jednání o provedení údržby na stávajícím vedení V 422
– 400kV. Tato údržba úspěšně proběhla v červenci 2012.
Vysoké napětí bylo vybudováno v roce 1962 jižně přes katastr Poděšín, na kterém je 9
sloupů.“ Později byly sloupy očíslovány od Hrbova 665 až k Sirákovu 673.
Z. Jaroš

paní Jarošová Božena 83 let
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Chodník u čekárny.
Ve čtvrtek 28. června byla firmou ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní 30, Žďár n.S. zahájena
stavba chodníku od čísla 13 k silnici s odbočkou k čekárně.
První den proběhlo vytyčení a odbagrování zeminy pod chodníkem. Druhý den byl navážen
podkladní kámen. Další dva dny probíhalo navážení kamene a štěrku, rozhrnování a dusání.
Od 9. července po celý týden probíhalo betonování obrubníků od Pařízkových a čekárny
směrem k cestě u čísla 13. Asfaltování obalovanou drtí proběhlo v pondělí 23. července a
celá akce byla zakončena o den později navážením zeminy a konečnými úpravami.
Cena stavby byla 250.000,-Kč., z toho dotace Kraje Vysočina z programu obnovy venkova
činí 111.000,-Kč.
Z. Jaroš

Původní stav

Odbagrování a podkladní kámen

Obrubníky

Štěrk

Obalovka

A navážení zeminy
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Cesta ke družstvu.
Ve čtvrtek 2. července 2012 byla firmou COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
provoz Žďár n.S. zahájena rekonstrukce cesty „Ke družstvu“.
První dva dny probíhalo snižování původní vrchní vrstvy. Další týden pokračovala stavba
bagrováním zemní rýhy pro obrubníky a betonováním obrubníků. Nejprve od silnice ke
družstvu blíže k domům a potom zase od silnice blíže k zahradám. Obrubníky byly
dobetonovány v pondělí 13. srpna a druhý den dělali zaměstnanci kanály a vjezdy. Další dva
dny došlo ke snižování podkladu původní vozovky a dusání válem pro asfaltování. V pátek
17. srpna došlo k asfaltování obalovanou drtí spodní vrstvy a v pondělí 20. srpna asfaltování
obalovanou drtí vrchní vrstvy. Ve středu 29. srpna byl vybudován příčný rošt a o den
později byla stavba dokončena zemními pracemi.
Z. Jaroš

Původní stav

Odbagrování a podkladní kámen

Obrubníky

Štěrk

Obalovka

A navážení zeminy
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Cesta v horním konci.
Ve středu 27. června byla firmou COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz
Žďár n.S. zahájena rekonstrukce cesty v „Chobotě“. První den proběhlo vytyčení a
dorovnání povrchu cesty od extravilánu. Další dny pokračovalo bagrování kufru pod cestu
za číslem 1 a dorovnání podkladu. V červenci práce pokračovala bagrováním pod
obrubníky, navážení štěrku a dusání. Od 9. července začali zaměstnanci firmy pokládat
obrubníky, nejprve směrem na Samotín a dále směrem ke družstvu, přitom souběžně
betonovali mostky a žlaby k Samotínu. Od 20. července do konce měsíce došlo k bagrování
a pokládání obrubníků před kulturním domem a kolem plácku. Začátkem srpna byly
obrubníky zabetonované mezi mostem a silnicí. Od 9. srpna byla navážena drť, která byla
dorovnána a dusána válením. Zároveň došlo k dorovnání terénu vedle cesty. Spodní vrstva
byla asfaltována obalovanou drtí 16. srpna a o den později byla položena vrchní vrstva.
Práce byly dokončeny 30. srpna dorovnáním terénu za obrubníky.
Z. Jaroš

Původní stav

Odbagrování a podkladní kámen

Obrubníky

Štěrk

Obalovka

A navážení zeminy
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Historie Mateřské školy.
70. let založení Mateřské školy v Poděšíně.
Letos si připomínáme výročí 70 let od otevření Mateřské školy v Poděšíně, proto přidávám
výpis z knihy 60. let Mateřské školy v Poděšíně 1942 - 2002.
Co otevření Mateřské školy předcházelo.
1941
Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se
zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro
jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské
školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.
Historie Mateřské školy.
1942
Od 17. října 1941 byla zrušena jedna třída a škola se stala jednotřídní, protože počet žáků
klesl na 42. Jelikož byla jedna třída volná, byla založena dne 1. července 1942 Ústřední
maticí školskou v Praze Mateřská škola. V té době patřila školka pod školu, a proto dělal
ředitele řídící učitel školy pan Bedřich Borský. První učitelkou byla Leopolda Chlupová,
která se přestěhovala z Jílemníku, když tamní mateřská škola pro nedostatek dětí byla
zrušena. Plat dostávala od Ústřední matice školské v Praze. Počet dětí při založení byl 35,
což se zdálo místní školní radě málo. (viz zasedání ze dne 14.4.1941). Vybavení MŠ bylo
převezeno na náklady místní školní rady z Jílemníku (osada mezi Havlíčkovým Brodem 7km a Českou Bělou - 3km). Školní rada měla taktéž za úkol zajistit vhodnou místnost,
vytápění a čištění. Místnost byla již k dispozici po zrušení jedné třídy školy. Vlastní
vyučování začalo 6. července 1942, neboť paní učitelka měla dovolenou na přestěhování a
se školní radou na přípravu a vybavení třídy. Provoz Mateřské školy byl v letní a podzimní
době od 7.00 hodin do 19.00 hodin, což zejména rodiče s radostí uvítali, neboť se mohli
věnovat práci na poli a doma.
Leopolda Chlupová se narodila 16. února 1910 v Sitnici okres Kejuž, země Bosna.
Obecnou školu vychodila v Nedvědici a Všechovicích od 16. září 1916 do 28. června 1921.
Do měšťanské školy nastoupila od 1. září 1921 do 28. června 1925 v Tišnově a v Králově
Poli. Do odborné školy pro ženská povolání byla zapsána od 1. září 1925 do 28. června
1928 v Brně – Králově Poli. Na ústavu pro vzdělávání učitelek mateřských škol studovala
v Brně od 1. září 1928 do 28. června 1930. Od 22. srpna 1930 byla stále ve službách
Ústřední matice školské jako učitelka mateřské školy na mnoha místech.
12. září 1942 se místní školní rada usnesla, že do obou tříd se zavede elektrické
osvětlení. Připojení světel bude k hodinám řídícího učitele, který si bude zapisovat počet
prosvícených hodin a velikosti žárovek a pak podá účet místní školní radě. Ale až 16.
listopadu bylo zavedeno elektrické světlo do tříd. Světlo bylo zapojeno na hodiny
z učitelského bytu, ve kterém v té době nikdo nebydlel, ale konaly se zde různé schůze a
shromáždění lidí, což bylo ve válečných časech velmi často. Každou noc v kuchyni tohoto
bytu byla dvoučlenná hlídka a jeden hasič, kteří měli za úkol střežit obec proti nočním
požárům a sabotážím. Náklad na svícení platila obec současně ze tříd i z místností hlídky.
Současně bylo zavedeno světlo i do sklepa a na půdu. Celkový náklad na zavedení světel
činil 1881,50Kč.
Z. Jaroš
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Učitelky v mateřské škole Poděšín.
Nástup
1.7.1942
1.7.1943
1.9.1946
1.7.1947
1.12.1947
14.1.1948
1.7.1949
1949
1.8.1950
29.8.1952
1.9.1952
1.2.1953
1.9.1954
19.9.1956
1.9.1958
1.9.1959
20.9.1961
12.6.1965
1.9.1965
1.6.1967

Konec
30.6.1943
29.8.1946
10.11.1947

Učitelka
Narození
Chlupová
Leopolda
16.2.1910
Litnice
Hašková
Božena
12.4.1899
Kladno
Havránková Ludmila
30.11.1925 Bračice
Stráská
Vlasta
13.1.1948 Králová
Marie
30.6.1949 Havránková Ludmila
30.11.1925 Bračice
1949
Indrová
Hana
N. Město
31.7.1950 Flesarová
Ludmila
30.11.1925 Bračice
28.8.1952 Matějková
Markéta
31.1.1953 Provoz pozastaven není učitelka dojíždí Matějková
31.1.1953 Müfeitová
Milada
Ronov
31.8.1954 Frühbauerová Milada
Müfeitová
Ronov
31.8.1958 Košáková
Jana
25.3.1935
Sirákov
19.9.1961 Flesarová
Ludmila
30.11.1925
Bračice
31.8.1959 Kučerová
Věra
Sněžné
11.6.1965 Kasalová
Jana
25.3.1935
Sirákov
31.8.1963 Jarošová
Božena
24.8.1929
Poděšín 1
31.8.1965 Dvořáková
Marie
Rudolec
31.5.1967 Landová
Marie
Nížkov
1969
Ptáčková
Zdeňka
25.3.1945
Poděšín
16
1.6.1967 1969
Jarošová
Božena
24.8.1929
Poděšín 1
1969
5.9.1976
Provoz zastaven, školka zrušena.
6.9.1976 31.8.1997 Polanská
Jaroslava 23.1.1942
Žďár n/S.
6.9.1976 31.8.1977 Doležalová
Jitka
4.2.1957
Žďár n/S.
1.9.1977 14.4.1980 Jarošová
Marie
8.3.1958
Poděšín 79
15.4.1980 17.11.1980 Vondráčková Alena
1.10.1955
Žďár n/S.
18.11.198 27.3.1983 Jarošová
Marie
8.3.1958
Poděšín 79
0
28.3.1983 22.8.1983 Sedláčková
Marie
10.5.1923
Budeč
22.8.1983 10.8.1984 Dvořáková
Hana
7.5.1968
Žďár n/S.
13.8.1984 2.6.1985
Jarošová
Marie
8.3.1958
Poděšín 79
3.6.1985 23.8.1985 Flesarová
Miluše
4.5.1958
Poděšín 10
24.8.1985 9.3.1986
Vašíčková
Hana
11.2.1966
Žďár n/S.
10.3.1986 30.8.1986 Sedláčková
Marie
10.5.1923
Budeč
1.9.1986 13.7.1987 Řádková
Romana
Žďár n/S.
14.7.1987 31.8.1997 Jarošová
Marie
8.3.1958
Poděšín 79
1.9.1997 8.8.2000
Jarošová
Marie
8.3.1958
Poděšín 79
1.9.1998 5.11.1999 Dočekalová
Libuše
29.6.1972
Poděšín 9
8.11.1999 31.5.2000 Špačková
Vladimíra 27.10.1970 Poděšín 76
28.8.2000 13.7.2001 Vaverková
Ivana
16.6.1966
N. Město
28.8.2000 23.8.2002 Urbánková
Kateřina
8.7.1979
Žďár n/S.
16.7.2001 21.11.2005 Jarošová
Marie
8.3.1958
Poděšín 79
10

Funkce
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
vychovatelka
ředitelka
ředitelka
vychovatelka

vychovatelka
vychovatelka
ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
vychovatelka
vychovatelka
zas. ředitelka
učitelka
ředitelka
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26.8.2002
1.2.2003
5.12.2005
1.3.2006
28.8.2006
1.12.2006
1.9.2007
1.9.2008
1.9.2008
1.2.2009
1.6.2010

31.1.2003
30.6.2006
28.2.2006
27.5.2007
31.8.2008
15.7.2007
31.8.2008
31.1.2009
30.4.2010
Dosud
Dosud

Vítková
Nedopilová
Sudíková
Jarošová
Vondráčková
Nedopilová
Sobková
Vondráčková
Doležalová
Řičanová
Trávníčková

Ladislava
Margita
Marie
Marie
Alena
Margita
Libuše
Alena
Iva
Hana
Dana

3.7.1954
5.7.1948
24.2.1945
8.3.1958
1.10.1955
5.7.1948
6.10.1964
1.10.1955
9.6.1985
11.2.1966
19.9.1973

Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 12
Žďár n/S.
Žďár n/S.

učitelka
učitelka
zast. učitelka
ředitelka
Učitelka
zast. učitelka
ředitelka
zas. ředitelka
učitelka
ředitelka
učitelka

Zaměstnanci v mateřské škole Poděšín.
Rok
1976
1990
1990
1991
1991
31.1.2003
1.2.2003
31.5.2008
2.6.2008 –
dosud

-

Kuchařka
Homolová
Alena
Flesarová
Marie
Jaitnerová
Eva
Doležalov
á Jana
Říhová
Blažena

Bydliště
Poděšín 34

Rok
1976 - 1982

Školnice
Slámová Anna

Bydliště
Poděšín 29

Poděšín 35

1982 - 1990

Rosecká Marie

Poděšín 19

Poděšín 54
Poděšín 92
Sirákov

1990
31.10.2007
1.11.2007
31.3.2010
6.4.2010
Dosud

- Jágrová Anna

Poděšín 64

- Jarošová Marie

Sirákov

- Košáková Štěpánka Sirákov

Mateřská škola.
Výročí 70. Mateřská škola v Poděšíně upořádala ke svému sedmdesátému výročí založení
„Den otevřených dveří“, který se konal ve středu 26. září od 14:00 do 17:00 hodin. Od 15:00
hodin byla na programu „Barevná stezka pro děti“. Děti startovaly na školní zahradě a po
obci plnily asi na deseti stanovištích různé úkoly, kde dostávaly razítka. Poslední úkol byl
opět na školní zahradě. Všechny děti, které se soutěže účastnily, dostaly dárkový balíček.
Během odpoledne se přišlo do školky podívat několik bývalých zaměstnanců a občanů obce.
Foto: jedna z kontrol.
Z. Jaroš

Nový školní rok v Mateřské škole Poděšín.
3. září 2012 se rozběhl nový školní rok. Ředitelství školy nemuselo již letos žádat o
vyjímku z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb, jelikož počet zařizovacích předmětů
na hygienickém zařízení odpovídá počtu zapsaných dětí. Za pomoci obce a pana Enderleho
byly přimontovány dva pisoáry a jedno umyvadlo. Bylo tedy zapsáno opět 22 dětí. Z toho je
10 dětí z Poděšína, 8 ze Sirákova a 4 z Polné.
Koncem září jsme naplánovali oslavu 70. výročí založení Mateřské školy v Poděšíně.
Proběhla prohlídka školky a pro děti si zaměstnanci a bývalí žáci připravili: „Barevnou
stezku“, na které děti plnily společně s rodiči vědomostní a sportovní úkoly. Bývalých žáčků
se sešlo hodně. Snažili se a právem byli odměněni a občerstveni. Děkujeme tímto všem za
účast.
Hana Řičanová
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„Hurá do školky“ a „Objevujeme podzim“
jsou dva integrační bloky ze Školního vzdělávacího programu plněné v září a říjnu.
Děti se učily, zejména ty nové, odloučit se od rodiny a seznámit se s kamarády a zaměstnanci
MŠ. Ostatní zvládly se znovu adaptovat na prostředí mateřské školy. Celý podzim
pozorovaly změny v přírodě, počasí, úrodu, přírodu živou a neživou, přípravu na zimu.
Pečovaly o své zdraví, sportovaly. Líbily se jim vycházky do okolí, seznamovaly se s věcmi,
které je obklopují a jejich praktickým využitím.
Činnost dětí obohatilo také několik zajímavých pořadů. 24. září 2012 k nám přijel člen
preventivní výchovné skupiny s pejskem a zábavným i poučným pořadem: „Pejsek
fotbalistou“. Ukázal dětem výcvik psa a poté si s nimi i s pejskem zahrál fotbal. Děti tím
byly příjemně vpraveny do činnosti. 15. října jsme měli ve školce divadlo. Paní herečka hrála
pohádku: „O uražené ježibabě“. Rovněž i tentokrát byly děti nenásilnou formou vpraveny do
činnosti. Mohly si půjčit loutky a samy si divadlo také zahrát.
Z činností, které se dětem v tomto období nejvíce líbily a hodně si jich užily, bylo:
pečení bochánků, práce s přírodním materiálem, převážně dlabání dýně a oblékání
kukuřičných panenek. Z papíru si děti vyrobily pěkné lucerničky a veselé dráčky. V pátek 18.
října jsme vyrazily za Enderlovi na kopec dráčky pouštět. Byla trochu mokrá tráva a tak nám
malinko zvlhly. Pak už nechtěly lítat. Nevadí, aspoň jsme mohli jít za paní kuchařkou na jako
obvykle výborný oběd. A to je všechno. Zase něco příště…
Hana Řičanová

Začátek školního roku

Divadlo

Oslava

Oslava
12
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Pejsek

Oslava - jedna z kontrol

Podzimní výzdoba

Dráčci

1. řada zleva: Dana Trávníčková, Hana Říčanová, Štěpánka Košáková, Blažena Říhová
2. řada zleva: Michaela Šlechtická, Adéla Šimková, Jan Poul, Jaromír Jágr, Martin Prchal, Richard
Marek, Eliška Košáková, Vladislav Korecký, Zuzana Kirschlaangerová
3. řada zleva: Matyáš Navrátil, František Rosecký, Tadeáš Vencovský, Ondřej Bláha, Ema Zmeková,
Matěj Neubauer, Tereza Jágrová, Pavel Palas, Barbora Šimková
13
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Koňské příběhy.
Putování po Vysočině na koních.
Pan primář z očního oddělení v Novém Městě na Moravě jezdil také ve žďárském oddíle na
koni. V tu dobu byla vyhlášena soutěž Sto jarních kilometrů. Dohodli jsme se, že bychom
mohli tuto soutěž uskutečnit na koních po turistických značkách, zakreslených na mapě
Vysočiny. Tuto trasu jsme objeli na motorce a zajistili si ustájení koní. Jezdci se vyspí
kdekoliv na slámě nebo seně. Krmení pro koně jsme předem rozvezli do míst, kde budeme
nocovat, abychom ulehčili náklad kobylce, která nás doprovázela s bryčkou, ale po silnici a
vezla nám přikrývky a další potřebné věci.
První den jsme cestovali k Velké Losenici, potom okolo rybníka Velké Dářko, kde se
Metrovi, na kterém jel pan primář, uvolnila podkova na zadní noze. Vyhledali jsme proto ve
Škrdlovicích kováře, který nám tuto podkovu přibyl a my jsme se dále ubírali na Žákovu
horu. Asi v půli cesty jsme museli přejet vřesoviště a na hoře jsme si udělali malou
přestávku, po které jsme dále cestovali k Herálci. Protože jsme při obhlédnutí tratě jeli po
silnici, nevěděli jsme, že přes potok a bažinu vede jenom lávka pro pěší a ne pro koně. Bylo
tam několik podélných slabých kulatin, po kterých sotva přešli pěší. Protože se již chýlilo
k večeru, nechtěli jsme se vracet zpět až na silnici. Zkusil jsem proto převésti koně bez
jezdce vedle této lávky. Měli jsme kobylku jménem Homa, která byla velice klidná a
poslušná. Tuto jsem převedl jako první. Přestože se zabořila až po břicho, podařilo se mě jí
převést na druhou stranu a za ní potom dalších pět. Koně jsme museli očistit, neb měli bahno
až za ušima. Dále jsme již bez obtíží až do Svratky do večera přicestovali. Byli jsme velice
unaveni, ale šťastni, že máme první etapu za sebou. V noci se nám spustil velký déšť, při
kterém se ještě lépe na voňavém seně spalo.
Druhý den velice pršelo. Čekali jsme jestli nepřestane, ale přestože pršelo stále, vydali jsme
se na další trasu směrem na Jimramov. Odpoledne se počasí umoudřilo, jelo se nám již lépe a
do tohoto městečka jsme přijeli za pěkného počasí. Panu primáři po cestě praskly rajtky a
sanitka ho odvezla ke krejčímu, který mu kalhoty opravil. Když jsme se ráno druhý den
v potoce umývali, panu Škodovi se uvolnil pásek u hodinek a již je nenašel.
Třetí den jsme jeli překrásnou přírodou přes Buchtův kopec, na který byla stezka velmi
příkrá a úzká, museli jsme proto sesednout a koně vésti. Cíl této cesty byl Křižanov. Večeřeli
jsme v místním hostinci. Přijeli za námi z jezdeckého oddílu, ale žádné popíjení se nekonalo.
Pan Dr. Holub si dal k večeři mléko a rohlíky, ostatní po pivě a chleba se salámem. Odtud
jsme jeli na Nové Město a já jel vlakem domů na noc.
Poslední den jsme se ubírali velice pomalu, neb jsme byli tímto cestováním velice unaveni.
Jeli jsme přes Ostrov, kde jsme se naobědvali a dále přes Kotlasy a stezkou přes Vetlu domů.
Všichni jsme se vrátili zdrávi i našim koním se touto cestou nic vážného nepřihodilo. Během
této cesty i necesty jsme s koňmi, na kterých jsme cestovali, natolik porozuměli, že bychom
na nich mohli jeti mnohem delší a náročnější cestu.
Po týdnu jeli tuto trasu také dorostenci, vrátili se však o den později. Poslední den příliš
slavili šťastný návrat a další den odpočívali. Koním však jejich cestování, asi dosti divoké,
mnoho neprospělo, neb měli otlaky od sedel a polovina koní byla bez podkov. Jezdeckému
oddílu také tímto velkou reputaci neudělali, neb se o jejich slavnostním ukončení vyprávělo
po celém okolí. Všichni účastníci této jízdy jsme obdrželi odznak a průkaz „Sto jarních
kilometrů“ na koních Žďárskými vrchy ze dne 1.3.1961.
(Pokračování příště)
B. Dočekal
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Výstava o koních.
Regionální muzeum Vás srdečně zve na novou výstavu o
koních a jezdectví ve Žďáře nad Sázavou v 50. až 80. letech
20. století. Bližší informace jsou obsaženy v přiložené
pozvánce a stránkách muzea.

http://www.muzeumzdar.cz/aktuality/vystavy/at-nam-konejdou-aneb-55-let-zdarskeho-jezdectvi-2-10-18-11-2012/

Pro čtenáře našeho Zpravodaje není Jezdecký klub ve Žďáře
nad Sázavou neznámý díky pravidelné rubrice Koňské
příběhy.
Z. Jaroš

9. třída ZŠ Nížkov
3. řada zleva: Klímová Martina, Vodáková Anna, Maloušková Martina, Kučerová Hana,
Chalupová Miluše, Musilová Petra, Junová Ivana, Dobrovolná Marie, Bublánová Hana,
Dolská Iva, Novotná Marta, Wasserbauer Jaroslav
2. řada zleva: Šorfová Simona, Marková Kristýna, Němcová Sabina, Kovaříková Kristýna,
Vlčková Adéla, Bruknerová Tereza, Šurnický Petr, Myslivec Michal, Sládek František,
Stránská Petra, Brabcová Blanka,
1. řada zleva: Pospíchal Miloslav, Sekničková Iveta, Bořilová Leona, Doležalová Aneta,
Jarošová Anna, Augustýnová Tereza, Jágrová Jana, Ločárková Michaela, Pytlík Adam,
Jaroš Petr, Závodný Pavel
15
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Další nové Olšiakovy sochy.
Nové sochy rostou jako houby po dešti. A
na příští rok se, dle autora soch, chystají
další, protože je rozjednáno několik
zakázek. Tak se nechme překvapit, co a kde
nového vyroste. Letos to jsou tyto:

20. Slon
Menší socha Slona se nachází v nedaleké
Sázavě na dvorku rodinného domu,
nedaleko kostela.
Souřadnice: N 49° 33.306 E 15° 51.081

21. ZBĚHLÍK
Je u penzionu U Zběhlíka v Čisté, nedaleko
Litomyšle. Socha představuje dědu majitele
penzionu p. Kuřete.
Souřadnice: N 49° 48.388 E 16° 20.796

Slon

22. VELES
Je v Chotěbuzi, nedaleko Českého Těšína
na Polských hranicích. U restaurace Rybí
dům s obřími akvárii sladkovodních ryb.
Nedaleko je staré Keltské oppidum. Velnes
je slovanský bůh podsvětí, bohatství, magie
a stád.
Souřadnice: N 49° 47.171 E 18° 35.432

23. Drak
Právě dokončená socha Draka je v Ronově
u Přibyslavi u podniku na výrobu obalů,
přímo u hlavní silnice. Patří mezi nejvyšší
Olšiakovy sochy.
Souřadnice: N 49° 34.137 E 015° 46.335

Zběhlík

J. Dočekal

Veles

Drak
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Školní kronika – 8. část.
1860
Na začátku školního roku 1860 obdržela škola Poděšínská z tak zvané Michaelské sbírky pro
chudé žáky půl knihy bílého psacího papíru. Ve školním roku 1860 bylo ve škole Poděšínské
schopných žáků 45 a sice 13 chlapců a 24 dívek katolického a 4 chlapci a 4 děvčata
evangelického vyznání. Nedělní školu navštěvovalo 19 dětí a z toho 18 katolického a 1
evangelického vyznání.
Dne 26. června 1860 odpoledne byla od Veledůstojného Pána pana Aloise Fináčka
biskupského vikáře, děkana a faráře Přibyslavského držena školní visitace ve škole
Poděšínské při kteréžto visitaci Důstojný Pán pan František Růžička farář Nížkovský, též
katecheta té školy p. Martin Rosecký jakožto místní školní dohlížitel, p. Jan Rosecký
představený obce, oba obecní radní p. Václav Blažek a p. Martin Flesar a mnozí jiní sousedé
a občané přítomni byli. Po ukončení visitace vážil Veledůstojný Pán pan vikář jeti na visitaci
do školy Sirákovské. Po ukončení visitace byli nejpilnější žáci odměněni od pana faráře
Nížkovského obrázky a sice Josef Rosecký č.19, Františka Spoustova č.30, Marie Flesarová
č.13, Františka Novotná č.45, František Šimek č.25 a Anežka Rosecká č.51.
V tomto školním roce 1960obdržela škola Poděšínská od Veledůstojného Vikariátního úřadu
Polenského z Přibyslavi pro chudé žáky následující knihy a sice 1. evangelium, 2 druhé
čítanky, 2 malé čítanky, 2 malé knihy ke čtení, 3 slabikáře a 1 malý katechismus vcelku 11
kusů knih.
1861
Na začátku školního roku 1861 obdržela škola Poděšínská z tak zvané Michaelské sbírky pro
chudé žáky půl knihy bílého papíru. Ve školním roce 1861 bylo ve škole Poděšínské
schopných všedních žáků 51 a sice 16 chlapců a 26 děvčat katolického a 5 chlapců a 4
děvčata evangelického vyznání. Nedělních žáků bylo 22 a to 18 katolického a 4
evangelického vyznání.
Dne 15. června 1861 odpoledne bylo od Veledůstojného Pána pana Aloise Fináčka
biskupského vikáře, děkana a faráře Přibyslavského držena školní visitace ve škole
Poděšínské, při kteréžto visitaci Velebný pan Páter František Ehrenberger kaplan Nížkovský,
co katecheta té školy, místní obecní úřad pan Jan Rosecký představený, pan Martin Rosecký
radní a školní dohlížitel a mnozí jiní sousedé a občané přítomni byli. Po ukončení školní
visitace byli následující žáci,jenž pro jejich dobré chování a pilnost v náboženství ve zlaté
knize zapsáni a to 1.třída: Václav Šimek č.25, František Hanus č.12, Anežka Rosecká č.51,
Marie Flesarová č.10, Františka Dobrovolná č.32 a 2.třída: Františka Spoustova č.30,
Marie Flesarová č.13, Františka Šorfová č.26, Františka Dobrovolná č.45.
Na konci školního roku obdržela škola Poděšínská přes farní úřad Nížkovský pro chudé žáky
7 kusů školních knih.
1862 - 63
Na začátku školního roku 1862 obdržela škola Poděšínská z tak zvané Michaelské sbírky pro
chudé žáky půl knihy bílého psacího papíru. Ve školním roce 1862 bylo ve škole Poděšínské
schopných žáků všedních 47 a sice 14 chlapců a 26 děvčat katolického a 4 chlapci a 3
děvčata evangelického vyznání. Nedělních žáků na opakovací cvičení 24 a sice 19
katolického a 5 evangelického vyznání.
Vypsal Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (29. část)
1638
Švédská vojska se po zemi šíří a mladé muže verbují k nim. Lidi myslí, že Švédové nám
Bratrům českým budou pomáhat, když oni také evangelíci jsou. Ale vidět to nikde není. Po
chalupách vymetají a zase peníze, krmení, jídlo a ženy lapají. Jak se jim některá dostane do
ruky, tak se má několik dni zle. Jen odtáhnou, tak zase mniši po chalupách chodí žebrati
peníze a med, vejce, máslo, sýr. Lidi sami nemají co do huby zhola nic.
Hodně malé děti a staří lidé umírají a tak mnohdy rodiče rádi jsou, že ke stolu míň hladových
si sedá. Čas od času mor se ukáže a pak za dva, tři dni konec toho člověka jest. On celý černý
hned jest a už pomoci není žádné. Toho se bojí každý z nás. Hony se konaly u nás a zabito
bylo: 4 jeleni, 4 mufloni, 9 srnců, 1 vlk, 2 daňci, 5 lišek, 5 bobrů, 4 ondatry, 1 jezevec, 2
tchoři, 7 kun, 3 veverky, 12 koroptví, 3 bažanti, 2 sovy velké, 4 malé, 1 sojka, 5 vran, 1 orel,
7 kavek, 2 káňata, 3 ostříži a 2 krahujci. Zabité byli 4 kočky domácí toulavé, a 2 psi toulaví,
ti byli dáni honcům na jídlo. Vydělané kůže se musí na jaře odevzdati v Polné.
Zima začala 1. prosince. Napadlo hodně sněhu. Na svátky vánoční musí jít celá ves do
kostela v Nížkově. Kdo se do kostela nevejde, venku státi nebo klečeti celý ten čas musí.

1639
Zima panuje krutá a mrazy drží 17 dní v lednu. Zase není žádná voda ve studních a tak se
seká led a sníh v kotlích rozpouští. Hodně sněhu všude leží do konce března, pak je teplo a
koncem dubna opět sněží až do 10. května. Potom panuje teplé a suché povětří. Pak nastala
velká po celý pilna, drábové a rychtáři nás nahání práci konati. V červnu několikrát ledové
kroupy padaly a hodně úrodu potloukly.
Za povolení svatby se musí zaplatit v Polné: 6 zlatých na penězích, 40 slepičích vajec, ½
kamene sýra. Rychtářovi 2 zlaté, 1 žejdlík medu domácího, faráři v Nížkově 1 zlatý a 70
krejcarů, 3 mladé slepice, 1 žejdlík medu domácího.
V domech je jedna velká místnost, ve které běžně přebývá až 15 lidí. Celý srpen chodí velké
bouřky a silné větry. Začalo růst mnoho hub a lesních bobulí, co jsou dobré na jídlo.
Zima začala 11. listopadu na pár dní, pak přišli mrazíky, které drží do konce roku. Na svátky
vánoční napadlo 1 loket sněhu.

1640
Hned od ledna jdou silné bataliony švédského vojska, které od východu ze země moravské
přicházejí. Jdou od Žďáru, Matějov, Újezd, Sirákov, Poděšín, Zábornou do Polné. Také
táhnou přes Bohdalov, Německý Rudolec, Janovice do Polné a dále Stáj, Zhoř na Jihlavu.
Když do některé vesnice přitáhnou, to za rychtářem hned jdou a požadují ti oficíři peníze,
seno, oves, chleba, maso a jiné věci. Verbují mezi mladými muži, aby s nimi šli do pole
bojovat a že dobrý peníz dostanou. Jsou mezi nimi Švédi, Poláci, Lotyši, Dáni, ale také
Moravané, Slezani, Češi, Uhři, Slováci a kdo ví ještě kdo. Muži mladí i starší do lesa utíkají
a tam se schovávají, než odtáhnou. Oni pak také vozy kradou, kšíry i koně, když jsou se
sedlem. Když některého muže uprchlého lapí, hned je o hlavu kratší anebo musí s nimi
násilně jít. Také ženy jsou pronásledovány, aby s nimi smilnosti činili. Některé jdou
dobrovolně, ale většinou s donucením a pak mnoho vytrpí.
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Výlov rybníka 1

Výlov rybníka 2

Výlov rybníka 3

Výlov rybníka 4

U kulturního domu, rok asi 1979
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Počasí.
Duben.

Slunečno bylo 10 dní, propršelo 7 dní, sníh padal 1 den, a vítr foukal 2 dny.
Průměrná ranní teplota 4,3°C, polední teplota byla 10,9°C a večerní teplota byla 10,5.
Dešťových srážek bylo 44 mm.
4
2001 2002
Ráno
2,7
4,8
Večer 8,7
9,9

2003 2004 2005 2006
4,3
6,3
5,9
6,6
10,1 11,3 13,0 12,2

2007
1,3
12,9

2008
2,9
8,6

2009 2010 2011 2012
5,2 2,6 5,4 4,3
14,8 10,9 13,1 10,5

Květen.

Slunečno bylo 11 dní, déšť padal 4 dny, vítr foukal 7 dní a 2x byla bouřka. 3.
května spadlo 52 mm srážek jak dešťových tak padaly kroupy. Průměrná ranní teplota 9,6°C,
polední teplota byla 18,0°C a večerní teplota byla 18,0. Dešťových srážek bylo 69 mm.
5
2001 2002
Ráno
9,3 12,9
Večer 16,3 17,5

2003 2004 2005 2006
13,5 9,7
9,3
10,0
18,9 14,4 17,6 17,1

2007
8,1
16,6

2008
7,3
15,6

2009 2010 2011 2012
7,7 8,9 8,0 9,6
14,7 13,7 17,2 18,1

Červen.

Slunečno bylo krásných 9 dní, propršelo 7 dní, mrholilo 2 dny, 2x byla ranní
mlha, vítr foukal 3 dny. Průměrná ranní teplota 13°C, polední teplota byla 20,1°C a večerní
teplota byla 20,0. Dešťových srážek bylo 76 mm.
Z. Jaroš
6
2001 2002
Ráno 11,2 14,4
Večer 17,0 20,4
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2009 2010 2011 2012
9,8 11,7 12,7 13,0
15,8 19,9 20,4 21,0

