Ročník 17
Novinky.

č. 3/2014

obce Poděšín

Úvod.

Vážení občané. Léto je téměř za námi. Počasí se občas vyřádilo, ale příliš
nevybočilo z obvyklého normálu. Také hodně pršelo a to přineslo nevídané množství hub.
Máme za sebou úspěšné setkání rodáků. Ze staveb se chýlí ke konci tři nové cesty
v extravilánu obce. U té čtvrté zatím čekáme na asfaltový povrch. Stavba rybníka na Bejčině
po mnoha závěrečných problémech bude konečně zahájena. Letos se už však nestihne
dokončit. Blíží se komunální volby do zastupitelstva obce. Tentokrát se sešlo rekordních 17
kandidátů ve 3 stranách. Tak budeme mít z čeho vybírat. Ať je volba šťastná.
J.Dočekal
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Zahájena stavba cesty od Cikar přes Kontrploun, 3.181.713,-Kč.
Karel Mirošník uspořádal na dvorku na kovárně koncert.
Byly instalovány propagační desky u sochy stromu.
Proběhlo páté setkání rodáků obce Poděšín.
Byl zasázen pamětní (Vánoční) strom u sochy stromu.
Zahájena stavba cesty za Flesarovi do Ošimulce, 4.718.418,-Kč.
Poděšínem projížděla kolona Amerických válečných vozidel.
Byl dovezen nový kontejner na oděvy.
Na čekárnu, školku a OÚ byly namontovány cedule s obecním znakem.
V mateřské škole v Poděšíně byly zahájeny prázdniny.
Na silnici od Nížkova byla namontována cedule se znakem obce.
V pergole na školní zahradě byla udělána nová podlaha.
V extravilánu začalo asfaltování cest, spodní vrstva.
Na silnici od Sirákova a Polné namontovány cedule se znakem obce.
Předáno staveniště rybníka na Bejčině.
V Mateřské škole v Poděšíně bylo zahájeno vyučování.
Na obec koupen malotraktor JOHN DEERE X540.
Zahájena rekonstrukce chodníku a točny u čekárny.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.6.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
227. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
228. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal – 7 hlasů pro
schválení.
229. Zrušit fakturu číslo 14/2013 na 854,-Kč., – 5 hlasů pro, 2 se zdrželi.
230. Rozpočtové opatření č.1, ze dne 17.6.2014, viz příloha – 7 hlasů pro schválení.
231. Základní škole v Nížkově finanční příspěvek na vybavení učebny (lavice a židle), ve
výši 16.000,-Kč. – 5 hlasů pro, 2 se zdrželi.
232. Dohodu o provedení práce mezi obcí Poděšín jako zaměstnavatel a panem Josefem
Kotvou, bytem Padovská 585/12, 109 00 Praha 11, jako zaměstnancem, na vedení
webových stránek – 5 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
233. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014–2020 na svém správním území – 5 hlasů pro,
2 se zdrželi.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.8.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
234. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
235. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal – 7 hlasů pro
schválení.
236. Koupit malotraktor John Deere X540 na sečení a mulčování trávy na obecních
pozemcích od firmy Strom Habry – 5 hlasů pro, 2 chybí.
237. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou ing. Josef Pitka - STAKO, Lesní 30, 591 01 Žďár
nad Sázavou na opravu chodníku a komunikace u autobusové čekárny – 7 hlasů pro
schválení.
238. Platový výměr ředitelce Mateřské školy Poděšín paní Hany Říčanové od 1.8.2014 – 7
hlasů pro schválení.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
239. Zdeňka Jaroše, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování Zprávy
o uplatňování Územního plánu Poděšín v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona.
240. Lucii Štohanzlovou zapisovatelkou volební komise při volbách do Senátu ČR a
zastupitelstva obce, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014.
Z.Jaroš

Stav financí k 30. 6. 2014:
- pokladna:
23 769,00 Kč
- bankovní účet 1: 2 222 112,49 Kč
- bankovní účet 2: 126 861,92 Kč
Celkem:
2 372 743,41 Kč

J. Dočekal
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Obec.
Komunální volby.

V komunálních volbách, které se uskuteční 10. a 11. října 2014,
budou v obci Poděšín kandidovat tři sdružení kandidátů, z toho dvě sdružení nezávislých
kandidátů a jedna politická strana.
Kandidovat bude stávající sdružení „Za rozvoj obce“. Na této kandidátce jsou: Dočekal
Jaroslav, Dočekalová Libuše ml., Enderle Jiří st., Enderle Jiří ml., Jaroš Petr, Jaroš Zdeněk,
Matoušek Milan, Vejvoda František.
Další sdružení „Nezávislí kandidáti Poděšín“. Na této kandidátce jsou: Bláha František,
Landová Jitka, Nejedlý David, Palas Luboš, Poul Jan, Seknička Vratislav, Šustr Zdeněk ml.,
Vodáková Anna.
Jako třetí kandiduje strana „KDU-ČSL“. Na této kandidátce je jeden kandidát Jágr Pavel.
Souběžně proběhnou senátní volby, ve kterých budou kandidovat: Bradáč František Ing. –
KDU-ČSL, Fendrych Josef – Svobodní, Havlíček Jiří Mgr. - TOP+STAN, Kaštan Ivo –
O.K. strana, Komínek Miloš – SVAZ, Mička Josef Ing. – SPO, Nekovář Jiří – Úsvit,
Novák Petr – NK, Ptáček Jaroslav PaedDr. – ODS, Stalmach Ladislav Mgr. – STO,
Stoček Petr Ing. – KSČM, Zvěřinová Dagmar Ing. – ČSSD.
Z. Jaroš

Malotraktor.

Jelikož starý mulčovač byl již neustále rozbitý, rozhodlo zastupitelstvo
obce koupit nový malotraktor JOHN DEERE X540, od firmy Strom Praha se sídlem
v Habrech za 240.000,-Kč. Někteří zastupitelé se jeli do sídla firmy podívat na různé typy
malotraktorů a vybrali stroj vhodný pro naše podmínky. 27. srpna 2014 byl traktor dovezen
do obce, ale jelikož pršelo, byl vyzkoušen a obsluha zaučena až další týden. Starý mulčovač
bude nadále sloužit na sečení studní.
Z. Jaroš

Nový malotraktor v akci.
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Infopanely.
Každé setkání rodáků vždy odhalujeme nějakou novou věc. Letos jsme dlouho přemýšleli,
co by to mělo být. Nakonec někdo dostal nápad udělat u sochy stromu informační desku.
Důvodem bylo, že sochu od Olšiaka navštíví každoročně mnoho turistů, mnohdy přijede
celý autobus. Již dříve nás oslovila firma, která vyrábí malované mapy a tak jsme si jednu
objednali. Dále jsme v krátkém čase sepsali téměř vše o Poděšíně. Bohužel termín byl
šibeniční a tak se na některé věci zapomnělo, ale výsledek je pěkný. Další honičku měl
František Dobrovolný, který dělal panely. Vše bylo včas uděláno a tak si je mohli již rodáci
prohlédnout.
Z. Jaroš

Nové info panely.

Nový kontejner.

Kontejner na oděvy.

Na žádost firmy schválilo zastupitelstvo obce dne 23. května
2014, pod číslem 218 smlouvu mezi Obcí Poděšín a firmou REVENGE, a.s. se sídlem Za
Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, provozovna Dřevařská 1418/7, 680 01
Boskovice na umístění kontejneru na oděvy na obecním pozemku.
Dne 2. července 2014 výše zmíněná firma dovezla nový kontejner na oděvy a byl umístěn u
silnice před prodejnou Jednoty. Žádáme občany, aby sem vkládali oděvy čisté, neroztrhané,
které se dají ještě použít. V žádném případě se nikdo nepokoušejte do kontejneru vlézt.
Několik těchto pokusů dopadlo téměř vždy tragicky.
Z. Jaroš

Rybník R5.
Dne 25. března 2014 byla vybrána firma SPH stavby, s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, na stavbu rybníka na Bejčině, která měla pracovní název rybník
R5. O tuto stavbu se ve výběrovém řízení ucházelo 11 firem. Stavba měla být zahájena již
letos na jaře, ale odbor pro životní prostředí na Kraji Vysočina bylo proti a tak se musel
částečně přepracovat projekt, který zase navýšil cenu stavby.
25. srpna došlo na předání staveniště vítězné firmě. Předání se zúčastnili ing. Jiří Klusáček a
ing. Pavel Tonar z Pozemkového úřadu, ing. Jiří Hermany, projektant z Brna, arch. Petr
Horáček za vítěznou firmu, Petr Němec za ZDV Sirákov a Zdeněk Jaroš starosta obce. O
stavbě se dočtete v příštím zpravodaji.
Z. Jaroš

Zdražení vody.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 27. listopadu 2013 pod bodem číslo 199 zvýšení poplatku
za odběr obecní vody a to po odpočtu, který proběhne koncem června 2014 na 20,-Kč za
m3. Před tím byla zdražena voda od 1. července 2011 na 18,-Kč/m3 a od 1. července 2008,
ze 14,-Kč/m3 na 16,- Kč/m3.
Z. Jaroš
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Cedule.
Zastupitelstvo obce objednalo výrobu cedulí se znakem obce. Původně měly být cedule již
na setkání rodáků, ale firma je nestihla v krátkém čase vyrobit a tak 12. července byly
namontovány na čekárnu, mateřskou školu a obecní úřad, na který byla ještě dána cedule se
státním znakem. 2. srpna byla přidělána cedule s obecním znakem a nápisem „OBEC
PODĚŠÍN VÁS VÍTÁ“ na silnici od Nížkova a 21. 8. na silnici od Sirákova a Polné. Z. Jaroš

Nové cedule na školce, obecním úřadě a kraji vsi.

Americká vozidla. V sobotu 28. srpna 2014 okolo půl dvanácté projížděla Poděšínem
kolona Amerických válečných historických vozidel. Prvně bylo přes Libora Žáka, který byl
účastníkem akce, domluveno, že Poděšínem budou pro nedostatek času jenom projíždět a
objedou Mlýnský rybník. Nakonec se ale rozhodli pro velkou účast diváků v Poděšíně
zastavit a tak si občané mohli v klidu tuto techniku prohlédnout a vyfotit. Nepočítal jsem
vozidla, ale odhadem jich mohlo být asi 35 a účastníku jízdy několikanásobně více. Z. Jaroš

Část kolony

Německé bojové vozidlo

Sajdka

Americký džíp
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Koncert.
V sobotu odpoledne 14. června uspořádal Karel Mirošník na svém dvorku na kovárně
koncert svého orchestru. Orchestr se jmenuje "Malý junior Band ZUŠ Horní Počernice",
Karel ho založil v roce 2002 a má kolem 16-ti členů. Dirigent Karel Mirošník pro orchestr
komponuje vlastní skladby i úpravy známých evergreenů - swing, opera, muzikál, disko, i
vážná hudba. Soubor účinkuje pravidelně na školních akcích, ve Chvalské tvrzi, kde se také
pravidelně pořádá hornopočernický festival studentských orchestrů. Orchestr hrál na
Pražském hradě, reprezentuje školu na hudebních soutěžích a festivalech u nás i
v zahraniční (Francie, Německo). Myslím si, že všichni co si přišli poslechnout tento
orchestr, odcházeli spokojeni z pěkného uměleckého zážitku.
Z. Jaroš

Koncert

Plakát

Neštěstí před 60-ti roky.
O prázdninách dne 1. září 1944 vylezl 11-letý žák Josef Landa z čísla 58 na železný sloup
elektrického primárního vedení, ač ve výšce asi dvou metrů byla překážka z ostnatého drátu.
Jakmile se dotkl drátů, ihned mu byla spálena pravá ruka a v nemocnici mu byla
amputována polovina pravé paže – celý loket.
Z. Jaroš

Setkání rodáku 2014.
V sobotu 21. června proběhlo po čtyřech letech již páté setkání rodáků a přátel obce
Poděšín. Toto setkání bylo pod heslem „Kdo nebyl alespoň jednou v Poděšíně, jako by
nežil.“
Vše ale začalo již 29. listopadu 2013, kdy zastupitelstvo obce pod bodem 195, schválilo
uspořádat setkání rodáků obce Poděšín v roce 2014. Předběžný termín byl stanoven na 21.
června 2014. Tento termín byl nakonec dodržen. Do setkání se pomalu připravoval
program, který se postupně dolaďoval a poslední týden před setkáním došlo na úklid obce a
přípravu sálu a okolí.
Předpověď počasí nevěstila nic dobrého. Mělo byt chladno a déšť. Nakonec bylo chladněji a
sluníčko téměř nevylezlo, ale nepršelo, a tak připravený program nebyl narušen. Hlavně
dopoledne, ale i částečně odpoledne, se trochu přitápělo v kulturním domě a tak ti
zimomřivější se tam mohli ohřát.
Začátek setkání byl naplánován na devátou hodinu, ale již před tímto termínem se začali
scházet jak pořadatelé, kapela, tak i hosté. Na chodbě vítaly rodáky hostesky Libuše
Dočekalová a Darina Řeháčková, které dbaly na to, aby se co nejvíce občanů zapsalo do
pamětní knihy, kterou připravila Marie Dobrovolná, a dále nabízely propagační předměty.
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V přísálí bylo připraveno video, které bylo promítáno projektorem na filmové plátno. Byla
to hodinová smyčka fotografií s hudbou o historii a současnosti obce. Tuto projekci
připravil Jaroslav Dočekal. Nyní si ji také můžete prohlédnout na webových stránkách obce.
Venku byl připraven pro malé děti skákací hrad, který byl po celý den plně využit. Po
deváté hodině začala vyhrávat Bystřická kapela. Byla umístěna na kamionu Pavla Landy.
Zhruba o půl jedenácté začali pořadatelé organizovat vyklízení sálu kulturního domu a
připravovat venkovní akce. Po opuštění sálu většiny návštěvníků následoval krátký projev
starosty obce a byl organizován průvod po obci.
V čele průvodu šel starosta hasičů Vladimír Řeháček a starosta obce Zdeněk Jaroš. Za nimi
českou vlajku k památníku padlých nesl Antonín Sláma a obecní vlajku Lukáš Flesar.
Slavnostní hasičskou vlajku nesl Jiří Šlechtický a slavnostní obecní vlajku Alois Chvátal.
Věnec k památníku padlým nesli Vladislav Flesar a David Nejedlý. Dále šla Bystřická
kapela, která hrála do kroku, následovali hasiči v uniformách a ostatní hosté.
Průvod se zastavil u sochy stromu, kde byly odhaleny 2 propagační desky, které vyráběl
František Dobrovolný a oba starostové zasázeli mezi sochu a posezení pamětní (Vánoční)
strom (stříbrný smrk).
Pochod pokračoval dále kolem prodejny, čekárny, silnicí na Sirákov, kolem kovárny a školy
ke kapli.
Při kladení věnce, který darovala obci Anna Vomelová (rozená Slámová), hrála kapela
pochod padlým legionářům a po položení věnce zahrála kapela Českou státní hymnu.
Následovala prohlídka pěkně upravené a vyzdobené školní budovy. Ředitelka Hana
Říčanová a zaměstnankyně Štěpánka Košáková a Blažena Říhová vítaly hosty a podarovaly
je napečeným štrúdlem, jednohubkami a čajem.
Ve 12 hodin byla zahájena Mše svatá u kaple. Mši sloužil polenský farář Jan Ladislav
Novák, na varhany hrál Jaromír Pospíchal z Nížkova, kterého podporovala Bystřická
kapela. Po mši se rodáci opět sešli u kulturního domu, kde po obědě pokračoval odpolední
program.
Nejprve předvedly domácí ženy SDH ve složení Libuše Dočekalová, Kateřina Doležalová,
Lenka Doležalová, Jana Jágrová, Ivana Řeháčková, Stanislava Slámová, Růžena Slámová a
Naďa Sobotková požární útok stříkačkou PPS 12.
Po několika písních program zpestřilo devět mažoretek ze skupiny DDM z Polné. V jejich
řadách cvičí naše rodačka Hana Musilová. Mažoretky předvedly dvě vystoupení krátce po
sobě a určitě se tento nový prvek na rodácích všem líbil.
Po mažoretkách přijeli s koňmi Petr a Pavel Jarošovi, kteří vozili průběžně odpoledne na
přání děti na koňském hřbetě.
Souběžně s koňskou skupinou následovalo vystoupení kynologů ze Záborné, kteří předvedli
ukázku výcviku psů, útoků, zadržení a celkové použití cvičených psů.
Po odchodu psovodů se svými miláčky následoval útok domácích hasičů, který provedli
rovněž stříkačkou PPS 12 ve složení Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Vladislav
Flesar, David Nejedlý, Antonín Sláma a Zdeněk Sobotka.
Po sbalení hadic a chvilce hudby nastoupil mistr České republiky ze dne 7. června 2014
v práskání honáckým bičem Jan Prokop z Nových Dvorů u Polné. Figuranta mu dělal Jiří
Jaroš ml. Po pěkné ukázce práskání honáckým bičem, která na setkání rodáků také byla
novinkou, pokračoval Jan Prokop s figuranty Petrem a Pavlem Jarošovými v ukázce aikida.
Aikido je japonské národní bojové umění, kterému se všichni tři účastníci věnují.
Celé odpoledne mezi všemi vystoupeními a po nich hrála Bystřická kapela. V 19 hodin se
kapela přesunula do kulturního domu a program pokračoval taneční zábavou.
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O desáté hodině večerní zapálil Jaroslav Dočekal mezi kulturním domem a Mlýnským
rybníkem ohňostroj s koktejlem vážné hudby, který se všem velice líbil. Po ohňostroji
pokračovala volná zábava v kulturním domě.
O jídlo a občerstvení se celou dobu starali členové TJ Poděšín.
Na závěr bych chtěl všem občanům, kteří pomohli jak při úklidu, tak i přípravě a aktivní
účasti při setkání rodáků, poděkovat za pomoc. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří si na
tuto akci přišli poslechnout pěknou muziku, shlédnout bohatý program, popovídat a
zavzpomínat. Vše bylo natočeno na video, které si můžete také prohlédnout na webových
stránkách naší obce.
Z. Jaroš

Bystřická kapela.

Skákací hrad z Prahy.

Vstupní obsluha.

Občerstvovna.

Sázení vánočního stromu.

Průvod po vsi.
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Kladení věnce u památníku.

Návštěva ve školce.

Mše u kaple.

Posezení ve stanu.

Malování na obličej z Prahy.

Další posezení.

Útok poděšínských hasiček.

Mažoretky z Polné.
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Kynologové ze Záborné.

Útok poděšínských hasičů.

Rodáci.

Práskání bičem.

Zmalované děti.

Aikido.

Vožení na koních.

Taneční zábava.
10
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Kříže v Sirákově a okolí.
Kříž přemístěný od č. p. 52 k č. p. 2
Nížkovská cesta, která prochází mezi č. p. 52 a č. p. 83 a míří z obce severozápadním
směrem, spojovala Sirákov s farní osadou. Chodili tudy farníci do kostela a později také děti
do měšťanské školy. Tam, kde cesta začíná, stál už v první polovině 19. století dřevěný kříž.
Na katastrální mapě z roku 1838 je zakreslený vlevo od cesty, tedy zhruba v místech, kde
dnes stojí dům č. p. 52. Snad právě tento kříž byl příčinou, proč se u Holcmanů, kteří bydleli
poblíž v domě č. p. 47, začalo říkat "u Křížů". Kříž na pozdější vojenské mapě už zachycen
není, asi uhnil a nebyl obnoven.
V roce 1878 koupil vedle cesty stavební parcelu kolář Matěj Landsman a postavil si zde
dům č. p. 52. Na protější straně cesty, tedy vpravo, poblíž dnešního vjezdu do areálu
zemědělského družstva, Landsman umístil nový kamenný kříž.
Landsman poměrně brzy ovdověl a staral se o pět dětí. Později jeho rodinu tragicky zasáhla
první světová válka. Jeho syn Matěj narukoval, z bojiště se vrátil duševně nemocný a roku
1920 svého otce zabil. Od Landsmanovy dcery koupila dům č. p. 52 rodina Chvátalova.
I po těchto událostech zůstal kříž na svém původním místě. Podle vyprávění pamětníka se u
něj na Velký pátek scházeli kluci, než vyrazili obcházet ves s dřevěnými řehtačkami. Také
se tudy ubíraly pohřební průvody a starší lidé, kteří by už do Nížkova nedošli, doprovázeli
zemřelého alespoň ke kříži.
V roce 1960 vzniklo v Sirákově JZD a v dalších letech se začaly budovat družstevní chlévy
a kůlny. Kříž u vjezdu do družstevního areálu se jevil jako nežádoucí. Byl tedy přesunut na
nové místo, k Jelínkům před č. p. 2. Při transportu praskl, a než byl znovu postaven, musel
být zpevněn železy. Dnes nám tento kříž může připomínat zmatky, které s sebou přinášelo
budování socialismu, i lidské tragédie, které v jakékoliv době působí každá válka.

Kříž u Nížkovské cesty (Vytlačilův)
Další kříž se nachází u Nížkovské cesty nedaleko od Sirákova ("Na Štajbli"). Cesta se zde
začíná svažovat dolů a je odtud pěkný výhled do okolí.
Na jiných kamenných křížích bývá malá soška, která rukama sotva dosahuje na boční
ramena kříže, ale zde je socha větší, přiměřenější celkovým rozměrům. Při opravě v roce
2009 byla natřena stříbrnou barvou. Po stranách kříže rostou stromy vysazené v 80. letech vpravo kaštan, vlevo lípa.
V dolní části kříže si můžeme všimnout letopočtu 1880, o jehož správnosti svědčí i farní
kronika. V ní jsou k roku 1880 hned dva záznamy vztahující se k Sirákovu - nejprve je to
zpráva o položení základního kamene sirákovské kaple (3. 6. 1880) a potom následuje
druhý zápis tohoto znění: "Dne 5. září posvěcen na cestě Sirákovsko-nížkovské nový
kamenný kříž Josefem Vytlačilem, rolníkem sirákovským č. 19, věnovaný." Kříž světil kněz
Josef Barvíř.
Rolník Josef Vytlačil byl tehdy už více než šedesátiletý vdovec a brzy potom odešel na
výměnek. Zemřel v roce 1885. Kromě kříže zůstala v obci ještě jedna památka na jeho
hospodaření - zdobený štít domu č. p. 19 (fasáda s náboženskými symboly a s výmluvným
nápisem "Bože, opatruj tento dům od požáru" vznikla po velkém požáru obce v roce 1874).
Někteří starší občané možná Vytlačilův kříž znají pod označením Olivův nebo Skřivanův.
Je to proto, že dům č. p. 19 v průběhu minulého století několikrát vystřídal majitele - po
Vytlačilových se sem přiženil Skřivan a o generaci později Oliva, kterému byl statek v 50.
letech zabrán při kolektivizaci zemědělství.
Jaroslav Jelínek
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Kříž u č.p. 2

Kříž Vytlačilův

Zamyšlení.
Ohlédnutí vpřed.
... A budou volby. Politické slibotechny nám masírují naše mozkovny, co lze, nelze, co bude,
nebude, za kolik to bude, když nic nebude. A jakpak u nás doma? Politikaření s kandidátkou
o minulých volbách, když v mezích pravidel, nás mnohé načuřilo. I když zvolení radní si
nevedli zas až tak špatně. Chválit netřeba, dobrá věc se prý chválí sama a kritika po díle nic
nezmění. Co chybělo? Určitě větší starostlivost o věci stávající – školka, kulturák...
A tak jak si sedím, seču trávu, škobrta – mulčovač brumlá, seče, občas trávu žmoulá a plive
kobylince, já zírám po těch poděšínských pláních a taky si brumlám,... krásný vzhled je na
ten poděšínský svět“. Škoda, že některá chalupa trochu ten vzhled kazí. Ale jak mě bylo
vysvětleno „... je to moje a na svým se můžu třeba vys... i kdybych bydlel na Pražským
Hradě“. Inu proti gustu žádný dišputát. Jak mi hlava při sečení poskakuje, tak mi napadá,
proč je tak často slyšet,... to obec... to voni“. Obec? Nejsme to taky my lidé, lidičky, človrdíci
co tady žijem? Každý jinak tvarovaný přírodou, okopaný životem s tou svojí tělesnou
skořápkou, do které se vejde tolik dobra i špatnosti. Tak to je a bude.
Několik našich poděšínských prkotinek z mnoha jiných – máte souseda, který ráno vstává do
práce? Tak mu v neděli po ránu zavrkejte pilou nebo křoviňákem. Ochladilo se? Tak zatopte,
že sousedovi vadí trocha zdravého čmuchu? Tak ať se přestěhuje. Máte rádi „lidskou vůni“?
Přiďte si čmuchnout k potoku pod prodejnou. Několi druhů aroma k mání – „decentní“ – ta
je zřídka kdy, ale „orangutan“ velmi často. Dámy a paní, procházíte se obcí a potřebujete na
malou? Čekárna je vám k dispozici, nesčíselně krát vyzkoušeno. Bez poplatku. Pouze vy,
které máte větší nádržku, přičapnite si blíže k trubce, která je k tomuto účelu tam vyvedena.
A tak to máte. To nezmění žádný „vejbor“ ani kdyby tam seděl archanděl Gabriel a v rybníce
plaval Kraken a my nehodní mu byli předhazováni.
Tak co přát těm, kteří budou v následujících letech táhnout obec? Pokud se budou opravdu
starat o vše, co s obecním úřadem souvisí, nebude to procházka růžovým sadem. Tak tedy:
- aby byli úspěšní v klání s úředním šimlem, neb státní aparát mnoho úředníků má a uživit je
musí. (ministerstvo za 1. pol. vyplatilo na odměnách svým úředníkům více jak 120 mil. Kč.
Za co? No přeci proto, že pracují, ne.)
----->
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9. třída ZŠ Nížkov 2014
3. řada zleva: Pavlína Wasserbauerová, Matěj Janda, Jan Enderle, Ondřej Kašpárek,
Veronika Loubová, Petr Sobotka, Klára Musilová, Kristýna Satrapová
2. řada zleva: Hana Svobodová, Ivana Junová, Hana Kučerová, Daniel Smejkal, Aneta
Frýhbauerová, Miroslava Slámová, Lenka Pokorná, Ludmila Černá, Ludmila Filová, Radka
Satrapová, Martina Klímová
1. řada zleva: Tereza Valová, Petra Musilová, Lenka Křehlíková, Miluše Chalupová,
Martina Maloušková, Iveta Letmajerová, Iva Dolská, František Sládek, Marta Novotná
- aby se jim podařilo vydolovat z poloprázdné státní kasy pár krejcarů a šikovně je utratili ku
prospěchu obce a nás vezdejších
- aby byli dostatečně odolní vůči různému remcání, které má daleko od pravdy, ale zase aby
občas slyšeli nás obyčejné, co nemáme patentovaný rozum. Vždyť i brouka Pytlíka občas
něco dobrého napadlo.
- a co popřát těm, kteří kormidlovali obec v minulých letech? Rozhodně poděkovat, už jen
proto, že poděkovat je slušnost. A taky protože... není člověk ten, který se zavděčí všem.
Ještě bych touto cestou apeloval na starostu obce, aby svojí mocnou rukou nebo obecním
referendem stanovil „Den poděšínského smutku“. Byla by to tryzna za padlou poděšínskou
hospodu, takové pivní Dušičky. My pivošmakující a ostatní příznivci bychom se sešli na
hrázi, pili černé pivo, utírali pěnu u huby a slzu v oku, vzpomínali. Jak nám chutnalo, jak nás
druhý den bolela hlava, jak to prospívalo našemu duševnu. Šikovný rétor by mohl z pivního
sudu přednést vzpomínkový projev. Jak jenom jsme my, kteří užíváme vitamínu B
v půllitrovém balení, a útroby jsou zvyklé na proplachování pivním přívalem, toto mohli
dopustit? Nezasloužili bychom pár facek nebo snad někdo jiný?
František Landa
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MŠ Poděšín 2014
3. řada zleva: Jiří Jaroš, Martin Jaroš, Daniela Holcmanová, Pavel Palas, Matyáš Navrátil, František
Rosecký, Tereza Jágrová, Barbora Šimková
2. řada zleva: Matěj Neubauer, Klára Prchalová, Eliška Navrátilová, Justýna Šorfová, Miloslav Šorf,
Vojtěch Chvátal, Dominik Vencovský
Na zemi zleva: Petra Rosecká, Kryštof Šimek
učitelky: Šárka Zelenková, Hana Řičanová.

Mateřská škola.
„Hurá do školky“.

Takto se jmenuje integrovaný blok, jehož úkoly plníme po celý
měsíc září. Vzpomínáme na prázdniny, společně hovoříme, diskutujeme a postupně si zase
zvykáme na režim v mateřské škole. Zopakovali jsme si již známá pravidla, především o
bezpečném chování, kamarádství, ohleduplnosti. Některé děti přišly po prázdninách
s pláčem, ale naštěstí po týdnu byl všechen nářek pryč. Zůstala jenom dobrá nálada a chuť
ke hře, která má v naší školce dostatek místa.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obci Poděšín za schválení nového lina na chodbu
mateřské školy, která se tímto prosvětlila a zateplila. Dále byly zakoupeny v letošním
kalendářním roce také nové nepromokavé matrace do dětských postýlek a další žirafové
povlečení, tentokrát v zelené barvě.
Poděkování patří také rodičům, kteří nosí jako každý rok do školní kuchyně zeleninu ze své
zahrádky.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Poděšín přejí všem čtenářům zpravodaje pěkné počtení
a příjemné prožití krásných podzimních vybarvených dnů. Hezký podzim…..
H. Řičanová.
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Začátek školního roku 2014 – 2015

Hry dětí.

Podzimní výzdoba školky.

Ukázka nového lina na chodbě MŠ.

Nové nepromokavé matrace a povlečení.
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Hasičské soutěže.
V letošním roce se družstvo mužů SDH Poděšín zúčastnilo celkem tří
hasičských soutěží.

Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí
První červnovou neděli odpoledne se uskutečnila v obci Nové Veselí soutěž požárních
družstev okrsku. Na soutěž se sjelo třináct družstev, z toho tři družstva žen. Soutěžilo ve
všech čtyřech disciplínách – požární útok, štafeta 8x 50 m, teorie a pořadová příprava.
Družstvo mužů SDH Poděšín zde reprezentovali: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar
(strojník), Antonín Sláma, Petr Enderle, Lukáš Flesar, Tomáš Dočekal, Luboš Palas, Zdeněk
Sobotka a David Nejedlý. Startovali jako první v pořadí, hned po ženských družstvech.
Celkový čas jejich výkonu byl 141,32 s, z toho 73,88 s ve štafetě a 57,44 s + 10 s za trestné
chyby v požárním útoku a obsadili 5. místo. Rozhodčími za náš sbor byli Vladimír Řeháček
a Jiří Šlechtický. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZD Sirákov.

Výsledky soutěže:
štafeta
1. SDH Újezd B
74,55 s
2. SDH Nové Veselí 72,13 s
3. SDH Kotlasy
70,62 s
4. SDH Matějov
75,91 s
5. SDH Poděšín
73,88 s
6. SDH Sirákov A
73,37 s
7. SDH Březí n. Osl. 73,31 s
8. SDH Budeč
73,13 s
9. SDH Újezd C
89,46 s
10. SDH Újezd A
73,91 s
11. SDH Sirákov B
76,87 s

požární útok
54,21 s
60,02 s
68,63 s
64,66 s
57,44 s + 10 s
68,26 s
65,03 s + 10 s
76,09 s
82,23 s + 20 s
-

celkem
128,76 s
132,15 s
139,25 s
140,57 s
141,32 s
141,63 s
148,34 s
149,22 s
191,69 s
-

O pohár starosty obce Olešenka
V sobotu 7.6. proběhl již 12. ročník hasičské soutěže v požárním sportu O pohár starosty
obce Olešenka.
Za muže SDH Poděšín zde nastoupili: Flesar Vladislav, Flesar Lukáš, Sláma Antonín,
Dočekal Tomáš, Enderle Petr, Nejedlý David, Sobotka Zdeněk.

Memoriál Jana Dřínka
V sobotu 13. září se družstvo mužů zúčastnilo 11. ročníku soutěže v požárním útoku
Memoriálu Jana Dřínka ve Žďáru nad Sázavou. Na tento ročník se přihlásil rekordní počet
družstev, celkem 38, z toho 25 družstev mužů a 13 družstev žen.
Za SDH Poděšín soutěžili: Flesar Vladislav, Sláma Pavel, Nejedlý David, Sobotka Zdeněk,
Palas Luboš, Dočekal Tomáš a Slámová Růžena. Obsadili 23. místo s celkovým časem
100,17 s.
Romana Nejedlá
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V Novém Veselí

Před útokem
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Školní kronika – 16. část.
1868 - 69 - pokračování.
Změna duchovenstva.
Dne 14. dubna 1869 o deváté hodině před polednem, totiž ve středu po pouti Nížkovské po
delším stonání na zatvrzení jater, zemřel Důstojný Pán farář Nížkovský Pan František
Růžička, narozen v Heřmanově Městci, stár 60 roků 8 měsíců a 29 dní, jenž po 30 roků
z počátku co Exposita a od roku … co prvofarář a katecheta školy Poděšínské a Sirákovské
na vinici Páně při chrámu páně Nížkovském, ku spáse duší osadníků kulatory Nížkovské
neúnavně vší možnou snahou a horlivostí pracoval.
Dne 17. dubna 1869 o desáté hodině před polednem byl jest od Vysoce Důstojného Pána
Pana Aloise Fináčka biskupského vikáře škol okresu Polenského, bývalého kanovníka kolleg.
okr. Mikulovského a osobního děkana v Přibyslavi s přítomným velebným duchovenstvem a
sice Pana děkana a Páterá z Polný, Pana faráře a Pana faráře z Bobrové, Pana faráře a
Pana kaplana z Velké Losenice, Pana faráře z Nového Veselí na Moravě, Důstojného Pána
Pana Františka Šrámka pens. z Přibyslavi, Pana kaplana z Německého Žďírce a Pana pátera
??, proti bočním dveřím chrámu Páně Čížkovského svatého Mikuláše, vedle vroucně
milovaného spolubratra a též spolupracovníka na též vimici Páně v roku 1856 zemřelého
Důstojného Pána Pana Adolfa Šavrdy, se vší možnou jeho duchovnímu stavu přiměřenou a
též zaslouženou oslavou pohřben, "Oplakán a oželen ode všech jej vroucně a vřele milujících
kolatovníků, zvláště pak kolaturního učitelstva a školních dítek. Odpočinutí lehké dejž mu
v Páně a světlo věčné ať mu svítí až na věky věkův. Amen.
Dne 8. května 1869 obdrženým dekretem byl od veleslavné biskupské konsistoře KráloHradecké Důstojný Pán Pan Václav Záleský kaplan Žďírecký za administrátora na faru
Nížkovskou a kooperátor fary Nížkovské Důstojný Pán Pan Karel Vosáka opět za
prozatímního kaplana do Žďírce ustanoven a dosazen. Na ustanovená tato svá nová místa se
oba tito Důstojní velební páni dne 12. května 1869 přestěhovali.
Dne 11. června 1869 byla od vysoce Důstojného Pána Pana Aloise Fináčka biskupského
vikáře Polenského, bývalého kanovníka kolleg. chrámu Páně Mikulovského osobního děkana
v Přibyslavi držána školní zkouška ve škole Nížkovské kamž i učitelové školy Poděšínské a
Sirákovské se svými školními dítkami přijeti museli, kdežto po odsloužené tiché mši svaté, po
odbyté kostelní visitaci jakož i po odbytém protokolu ve farním domě, byli napřed zkoušeni
žáci školy Nížkovské a pak teprve zkoušeni žáci školy Poděšínské a Sirákovské. Při zkoušce
této přítomni byli Důstojný Pán Pan Václav Záleský administrátor fary Nížkovské a spolu
katecheta toho roku ve všech třech škol, pak představenstvo všech obcí jakož i školní výbor a
školní dohlížitelé i též mnozí jiní sousedé a občané. Zkouška ukončila se čtením jmen žáků
jenž v "Knize cti" zapsáni byli totiž: I. třída: Marie Šimková č.9, Marie Blažková č.17,
Josefka Flesarová č.13, Marie Rosecká č.8, Anežka Šimková č.25, Josef Flesar č.7, Antonín
Rosecký č.5, Marie Pavlíčková ze Špinova č.19 a Albín Novotný č.45. II. třída: Marie
Doležalová č.14, Aloisie Novotná č.45, Kateřina Flesarová č.13, Majdaléna Rosecká č.8,
Antonie Bečková č.24, Marie Blažková č.49, Kateřina Rosecká č.51(57), Františka Jarošová
č.1 a Jan Dobrovolný č.48.
Změna duchovenstva.
Veledůstojný Pán Pan Eduard Fusch z Kutné Hory narozen 22. ledna 1815 posvěcen na
kněžství 25. června 1842, nejprve 9 roků kaplanem v Nebovidech, nato kančelista,
protokolista, registrátor v kanceláři bisk. konsistoře v Hradci Králové, při čemž se též stal
radou manželského soudu a biskupským notářem. (Pokračování příště)
Vypsal Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (37. část)
1659

Od počátku roku panuje velká zima a je silné povětří. Sníh a silný mráz je do 14.
ledna. Koně i krávy mají kopyta omrzlé. Jaro začalo v polovině dubna, kdy bylo velké teplo
a sucho. Koncem dubna přišlo velké povětří a napadlo na ½ lokte sněhu. 14. května přišla
veliká bouřka. Silné hromy a ohně nebeský byly nesmírné. Zase pohroma na polích je.
Housenky, brouci a hodně myší všechno vyžírají. Také špačkové úrodu ničí a vrabci ve
velkých hejnech obilí vyzobávají. Zima začala 5. listopadu. Déšť a sníh až do Vánoc padaly,
mrazy jsou slabé a sněhu je do 1 lokte.
Zase přišli žoldnéři z Jihlavy a chodí s mnichy a jezuity po chalupách Bratrských, knihy a
bible hledají.
Hodně hub a jiných plodin roste, tak si lidé trochu polepší.
11. října přišel v Sirákově velký oheň a jedna chalupa shořela u sklené huti. Říká se, že oheň
někdo tajně nakladl.

1660

Celý leden jsou jenom slabší mrazy. Koncem března začalo pršet a sníh se pomalu
ztratil. Jaro je velice teplé a suché. Zima přišla již 17. října, kdy napadl první sníh. Silné
mrazy jsou do 17. prosince a sněhu je 1 a ½ lokte. Potom přišel několik dní déšť, ale ke konci
roku zase mrzlo.
Vyšlo nařízení, že všechny cesty, které jdou do polí, loukám i lesům musí být opravené z
polního kamene. Za to, když to nebude do zimy hotové, budou velké tresty.
V Poděšíně vyhořela u robotýře Tuberleho, ještě přede žněmi. On do zimy nějakou
chaloupku si postaví. I když je to Němec, ale český lid má rád.

1661 První tři dny roku byla silná fujavice a sněhu bylo 3 až 4 lokte. Mrazy udeřily 5. ledna
a držely do 21. ledna. Ve studních voda vymrzla a na rybnících a potocích je samý led, ten se
musí sekyrou sekat a doma v kotlích rozpouštět. Potom zase padá sníh a všude je ho do
nesmírné výšky. Větrný mlýn v Sirákově je celý dolámaný a na zemi všechno leží. Také
hodně chalup je otrhaných. Také vodní mlýn v Poděšíně má střechu otrhanou a vodní kolo
zůstalo nahnuté. V březnu je už tepleji a mrazy jsou jenom slabé. V červnu a červenci chodí
často silné bouřky a déšť. Zima začala 13. listopadu a držela do konce roku.
Každou chvíli někdo zemře na zápal plic. Hlavně ti robotníci, kteří lovili rybníky a bosí
v blátě chodili.
Roste hodně lesních plodů a tak si lidé dělají zásoby na zimu.
Všichni lidé musí povinně chodit do Nížkova do katolického kostela. Kacíři, kteří se nedali
ke katolíkům, stojí na jedné straně a katolíci na straně druhé.

1662

V lednu byla zima poměrně mírná. Sněhu je na 2 lokty. Nová zima začala 1.
listopadu. Napadlo trochu sněhu a mrazy přišly. Na Vánoce leží 2 lokty sněhu a občas
přichází silný mráz.
15. srpna, když byli všichni v Nížkově v kostele, se stala v Sirákově velká loupež. Lapkové
vykradli grunt i rychtu Sobotky, rychtáře Sirákovského. Vzali mu oba koně se sedly, šaty
všední i nové, hodně jídla, obecní kasu i různé listiny, všechny jeho peníze, 2 ručnice i
střelný prach, také mouku, sádlo, máslo, med. Pak ještě všechny dveře vylámali, když ty věci
hledali.
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Počasí.
Duben.
Slunečno bylo 9 dní, propršelo 5 dní, vítr foukal 8 dní a jednou byla ranní mlha. Průměrná
polední teplota byla 13,5°C. Dešťových srážek bylo 37 mm.
4
Ráno
Večer

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
5,2
14,8

2010 2011 2012 2013 2014
2,6 5,4 4,3 4,1 5,3
10,9 13,1 10,5 11,3 12,4

Květen.
Slunečno bylo 9 dní, Propršelo 11 dní, vítr foukal 8 dní. Průměrná polední
15,8°C. Dešťových srážek bylo úctyhodných 133 mm.
5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ráno 13,5 9,7
9,3 10,0
8,1
7,3
7,7
8,9 8,0 9,6
Večer 18,9 14,4 17,6 17,1 16,6 15,6 14,7 13,7 17,2 18,1

teplota byla
2013 2014
9,0 8,5
15,7 14,5

Červen.
Slunečno bylo 11 dní, propršelo také 4 dny, vítr foukal 2 dny a 1x byla bouřka. Průměrná
polední teplota byla 20,6°C. Dešťových srážek bylo 30 mm.
Z. Jaroš
6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ráno 16,7 13,7 12,8 14,3 12,6 11,5
9,8
11,7 12,7 13,0 12,1 11,1
Večer 23,5 18,6 21,6 21,4 19,3 21,2 15,8 19,9 20,4 21,0 18,9 20,3
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