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obce Poděšín

č. 2/2001

NOVINKY.
UDÁLOSTI:

POČASÍ .

9.1. Úplné zatmění měsíce.
26.1. Jarošová Ilona se účastnila MISS Poupě a obsadila čtvrté
postupové místo.
19.2. Zahájena rekonstrukce obecního úřadu.
15.3. Začala se provádět opatření proti slintavce a kulhavce.
20.3. Krajští zastupitelé schválili změnu názvu Jihlavského kraje na
„Kraj Vysočina“
4.4. Zahrnutí bývalého pískoviště. Konec vyvážení odpadu.
13.5. V Matějově proběhly hasičské závody, naše družstvo obsadilo 5.
místo
-zj-

Leden.
Nejvyšší ranní teplota, dne 6. a 7.1. je +2 °C, nejnižší ranní teplota, dne
14.1. je -17°C, průměrná ranní teplota je -3,6 °C, měřeno v 6 hodin.
Nejvyšší večerní teplota, dne 6.1. je +4 °C, nejnižší večerní teplota,
dne 13. a 15.1. je -12°C, průměrná večerní teplota je -2,3 °C, měřeno v
18 hodin, 2 metry nad zemí. Počet slunných dní 7, počet dní kdy pršelo
2, sněžilo 2 dny, jeden den padal déšť se sněhem a 6 dni foukal vítr.
Celkově na leden teplý měsíc.
Únor.
Nejvyšší ranní teplota, dne 6. a 8.2. je +4 °C, nejnižší ranní teplota, dne
25.2. je –18 °C, průměrná ranní teplota je -2,4 °C. Nejvyšší večerní
teplota, dne 6. a 9.2. je +6 °C, nejnižší večerní teplota, dne 24. a 25.2.
je -12°C, průměrná večerní teplota je -0,4 °C. Počet slunných dní 6,
počet dní kdy padal sníh 6, počet dní kdy sněžilo a pršelo 2 a 5 dní
foukal vítr. Ve dnech 22., 23. a 28.února byla sněhová kalamita.
Březen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 12. a 25.3. je +7 °C, nejnižší ranní teplota,
dne 27.3. je –4 °C, průměrná ranní teplota je +2 °C. Nejvyšší večerní
teplota, dne 12.3. je +12 °C, nejnižší večerní teplota, dne 21.3. je -2°C,
průměrná večerní teplota je +4,3°C. Počet slunných dní 2, počet dní
kdy pršelo 7, jeden den padal sníh, a 2 dni foukal vítr. Březen začal
kalamitou, pak přišlo jarní počasí, ale první jarní den přišla znovu zima
(sníh a mráz). Konec měsíce konečně oteplení.
-zj-

-jd-

SPORT.
OP 2.třídy:
1. Voj. Městec A
2. Velká Bíteš
3. Žďas Žďár D
4. Nové Veselí
5. Polnička
6. Fryšava
7. Poděšín
8. Doubravník
9. Bystřice n/P. B
10. Voj. Městec B
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OS sk A:
Poděšín B
15 1
0
230 : 58
Nové Dvory B
12 1
3
188 : 100
Voj. Městec C
9 3
4
167 : 121
Sázava
9 2
5
165 : 123
Poděšín C
9 1
6
152 : 136
Vepřová B
7 1
8
150 : 138
Velká Losenice
3 1 12
102 : 186
Světnov
1K
3 0 13
89 : 199
Polnička B
0 0 16
53 : 235
Družstvo Poděšín „B“ postoupilo do OP 4.třídy.
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„A“ družstvo mužů po postupu do druhé třídy splnilo svůj hlavní úkol a
udrželo se v této soutěži. Celkově skončilo na sedmém místě. Nejlépe si
v této soutěži vedl Jaroš Petr, který má 50 výher 10 proher a úspěšnost
83,33%, druhý byl Bláha František 24/16 60%, třetí Štikarová Jana 33/39
45,83%, čtvrtý Jaroš Radim 11/37 22,91%, a Šustr Radek 8/40 16,66%
Výsledky: Poděšín – Fryšava 3:15, Žďas Žďár D 6:12, Bystřice n/P. 9:9,
Vojnův Městec B 11:7 , Doubravník 15:3, Polnička 11:7, Vojnův Městec
A 0:18, Nové Veselí 6:12, Velká Bíteš 9:9
„B“ družstvo mužů splnilo svůj cíl a postoupilo o jednu třídu výš. Body a
úspěšnost: Landová Jitka 40/4 – 90,9%, Jaroš Zdeněk 47/5 – 90,4%, Jaroš
Radim 39/5 – 86,6%, Štikar Jaroslav 21/3 – 87,5%, Musil David 31/5 –
86,1%, Neubauer Aleš 34/10 – 77,3%.
Výsledky: Poděšín B – Poděšín C 13:5, Světnov 18:0, Nové Dvory 13:5,
Velká Losenice 12:6, Sázava 13:5, Vepřová B 15:3, Polnička 14:4, Vojnův
Městec C 12:6.
-zj-
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OBECNÍ ÚŘAD.
KOUŘ.

POPELNICE.

Toto slovo samo o sobě nic neznamená. Ale kouř vycházející z komína
v naší obci, to je na pováženou. To hovoří o špatné práci našich
zákonodárců. Vždyť, když jsem začal pracovat na obecním úřadě, tak
nejen v Poděšíně letěl hit topení na elektriku (přímotopy). Jak je to prý
laciné. Obec již měla vypracován předběžný projekt. Nafouknutá
bublina zásluhou vlády rychle splaskla. Po zdražení elektriky občané
toto topení zavrhli. Pak přišel nový hit, plynofikace obce. Jak všichni
víte, tato akce se povedla a je plynofikováno. Na to jsme ještě dostali
dotaci od ministerstva životního prostředí. Tato snaha zase přišla
vniveč rozhodnutím vlády zdražit plyn. Proto se divím, proč různé
vlády vynakládají peníze na různá ekologická topení a pak svými
rozhodnutími nutí občany, aby topili sice o něco lacinější, ale velice
nekvalitní hnědé uhlí a vypouštěli do ovzduší černý smradlavý kouř.
-zj-

Sdělujeme všem občanům že letní svozový režim bude zahájen
v květnu. To znamená že od 19. týdne bude svoz popelnic jen v liché
týdny, takže 14. května již vývoz neproběhne. Každotýdenní svozový
režim bude opět zahájen od 41. týdne.
-zj-

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
1. Smlouvu mezi obcí a Živnostenskou bankou na prodej 61 ks akcií
Jihomoravské plynárenské.
2. Dodatek ke smlouvě mezi obcí a firmou ODAS o zneškodnění
odpadu. Jedná se o zvýšení ročního poplatku na 45.744,-Kč.
3. Smlouvu mezi obcí a Okresní hygienickou stanicí na kontrolu
kvality pitné vody ve veřejném vodovodu.
4. Smlouvu mezi obcí a Správou a údržbou silnic ve Žďáře n/S. ve věci
souhlasu s používáním plynofikace u státních silnic v Poděšíně.
5. Zvýšení platu dle nařízení vlády číslo 358/2000Sb. ze dne 18. září
t.r. panu ing. Jaroslavu Dočekalovi, za výkon funkce předsedy finanční
komise obce Poděšín. Plat bude zvýšen od 1.1.2001 na 900,-Kč
měsíčně.
6. Dotovat v Mateřské škole Poděšín 4,-Kč každý vydaný oběd, v době
od 1.1.2001 do 30.6.2001.
7. Koupit nový počítač, monitor a klávesnici na Obecní úřad Poděšín.
Schválená cena 35.000,-Kč.
8. Vrátit část zálohy a to 2500,-Kč, kterou občané složili na domovní
plynovou přípojku. Záloha bude vyplacena v 1. pololetí roku 2002.
9. Smlouvu mezi obcí a knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáře n/S.
o poskytnutí služeb místní knihovně za 3000,-Kč za jeden rok. Částka
bude sloužit na nákup nových knih
10. Smlouvu mezi obcí a firmou ZDAR a.s. Žďár n/S. o zaplacení částí
ztrát autobusové linkové dopravy.
11. Uspořádat setkání rodáků spojené s oslavou 100 let založení Sboru
dobrovolných hasičů. Oslava se bude konat v červnu 2002.
12. Prodej litinového kotle z Mateřské školy v Poděšíně za cenu
6.000,-Kč panu Jiřímu Enderlovi č.69.
13. Panu Václavu Sobotkovi ml. č. 57, půjčit 30.000,-Kč na zřízení
sklenářské provozovny.
14. Rozpočet na rok 2001.
-zj-

NEPOKRADEŠ.
„Zloději, zloději ve dne v noci chodějí“ se zpívalo v jedné písničce.
Potud je to sranda, ale horší, když opravdu zloději v noci choději, jako
tomu bylo v noci z 8. na 9. května v Poděšíně. To si vyšlápli neznámí
pobertové na opravářskou firmu Zdeňka Sobotky a sebrali mu téměř
veškeré nářadí, které potřebuje ke své podnikatelské činnosti. A je to
již po třetí, co naší obec lapkové navštívili. Po kapličce, která byla
vykradena a zloději dopadeni, přes prodejnu Jednoty, kde krádež
nebyla nikdy odhalena a zloději se mohli těšit ze svého lupu. Proto
vyzývám občany, pokud uvidí v obci neznámé nebo podezřelé osoby,
aby si zapamatovali jejich vizáž, oblečení, číslo auta atd. V žádném
případě takové osoby nevpouštějte do domu, pod žádnou záminkou a
věřte, že takoví mají široký výběr lživých a vymyšlených historek. Tím
budete chránit nejen majetek svůj, ale i vašich sousedů.
-zj-

PÍSKOVIŠTĚ.
4.dubna zahrnul pásákem Josef Jaroš (firma JAMO) bývalé pískoviště,
kam byl dříve odvážen odpad. Následující dny zakoupil obecní úřad
lesní stromky a členové mysliveckého sdružení je zde vysázeli. Tato
lokalita bude postupně dovysazována různými keři, aby zde vznikl
remízek pro zvěř. Proto obecní úřad upozorňuje občany, že platí přísný
zákaz vyvážení odpadků do této lokality. Vyvážet odpad je možno
v omezeném množství jen po dohodě se starostou Zdeňkem Jarošem
nebo jeho zástupcem ing. Františkem Roseckým do vývozu za
Flesarovi č.7.
-zj-

STAV FINANCÍ K 31. 3. 2001:
-pokladna:
142,60
-bankovní účet: 508 623,99
-term. vklad: 1 068 027,60
Celkem:
1 576 794,19

Kč -účet na půjčky: 124 352,73 Kč
Kč -účet sdružení: 1 181 460,60 Kč
Kč
Kč
-jd-

ŠKOLA.
ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ.

Dne 26.ledna proběhl v základní škole v Nížkově zápis dětí do první
třídy. Z naší školky šlo k zápisu 7 dětí, 5 z Poděšína a 2 ze Sirákova.
Jsou to Dočekal Tomáš, Doležalová Lenka, Enderle Jiří, Kubíčková
Terezka, Slámová Růženka. Ze Sirákova Pazourová Maruška a
Sobotka Aleš. Na tento významný den se děti ve školce připravovaly, a
tak vše proběhlo dobře. Děti předvedly své dovednosti a všechny byly
zapsány do 1.třídy Základní školy. Jejich úsilí bylo odměněno malým
dárkem od žáků ZŠ. Znovu se potvrdilo, že předškolní výchova má
svůj nesporný význam, a že je třeba, aby dítě navštěvovalo mateřskou
školu alespoň 1 rok před školou, protože rozdíly mezi výkony dětí,
které do MŠ chodí a které ne, byly na první pohled patrné. Celkem
bylo do 1.třídy zapsáno 15 dětí. Na závěr přejeme všem dětem i
učitelům mnoho úspěchů v jejich nelehké školní práci.
-mj-

Dne 28. března proběhl v MŠ Poděšín zápis dětí na školní rok 2001 –
2002. Bohužel i zde se projevuje současný mírný populační vývoj
v naší vesnici. Přihlásily se pouze čtyři nové děti a to Jan Enderle,
Veronika Kubíčková, Miroslava Slámová z Poděšína a Kateřina
Jarošová ze Sirákova.
Upozorňujeme rodiče, že mohou přihlásit i děti tříleté a menší, i když
maminka je na mateřské dovolené. Takové dítě dochází do školky
pouze na 3 dny v měsíci, ale pěkně si zvykne a nemá problémy
s pozdější každodenní docházkou. Děti je třeba přihlásit k 1.9.2001, i
když nastoupí třeba v průběhu roku.
-mj-

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ.
Vybráno ze Zpravodaje školy v Nížkově. Účast našich dětí na
okresních olympiádách. Matematická: 4. Jágrová Anna, 39. Enderle
Tomáš. Mladý historik: 34. Jágr Josef. Chemická: 13. Jágrová Anna.
Český jazyk: 20. Jágrová Anna. Zeměpis: 16. Enderle Tomáš, 27. Jágr
Josef. Biologická: 41. Jaitnerová Andrea. Pythagoriáda: 10. Enderle
Tomáš. Požární ochrana: 2. Dobrovolný Ondřej – výtvarná soutěž.
Oblastní kolo: Matematika 21. Jágrová Anna.
-zj-

UZAVŘENÍ ŠKOLKY.
V době od 6 do 9.března včetně byla uzavřena Mateřská škola
v Poděšíně. Důvodem uzavření byla velká nemocnost dětí.
-mj-
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KULTURA.
HNÍZDĚNÍ ČÁPŮ BÍLÝCH V PODĚŠÍNĚ.

ZÁBAVNÝ SPOLEK ŽULÍK.

Na jaře 1954 se pár čápa bílého usazoval na komíně škrobárny
v Nížkově. Materiál jim propadával do komína a tak stavby hnízda
zanechali a postavili je v Poděšíně na komíně domu číslo 20, pana
Homoly. 6. července byla 2 mláďata okroužkována a 1 čisté vejce dáno
do sbírky muzea v Jihlavě. 30.srpna odletěli staří i mladí. V roce 1955
se vylíhli 4 mladí, jedno zahynulo a 3 se starými odletěli 20. srpna.
V roce 1956 přiletěl pár 15. dubna. Původní snůška 3 vajec byla
zničena, z dalších dvou vajec se vyvedli mladí, okroužkovaní 5.června.
v roce 1957 přiletěl první čáp 12. a druhý 18.dubna. 3 mladí odletěli
20. srpna a staří 30. srpna. V roce 1958 přiletěl samec 12. a samice 17.
dubna. Tři snešená vejce byla zničena v boji s cizím párem čápů a
mladé neměli. 29.3.1959 přiletěl jen jeden čáp, začal upravovat hnízdo,
ale zdržel se jen do 7. dubna a hnízdo zůstalo neobsazeno. V roce 1960
sice pár čápů přiletěl, ale mladé neměli. V roce 1961 se vyvedla 4
mláďata. Před příletem roku 1962 musel být komín zbourán. Na střeše
byla upevněna velmi vhodná podložka, čápi ji však nepřijali a
pokoušeli se stavět hnízda na různých elektrických sloupech při silnici.
Ta však byla shazována. V roce 1963 bylo čápům ponecháno hnízdo na
sloupu u čísla 48, ale pak bylo i se dvěma vejci shozeno pro nebezpečí
krátkého spojení. Čápi se pak přestěhovali na komín škrobárny do
Nížkova, kde od té doby pravidelně hnízdí.
Čáp bílý dříve na Vysočině vůbec nehnízdil. První hnízdo bylo
založeno roku 1930 ve Slavíkově okr. Havlíčkův Brod. V padesátých
letech začal počet hnízd stoupat a roku 1999 bylo na území Vysočiny
77 obsazených hnízd: Žďár n.S. 24, Třebíč 16, Jihlava 15, Havl. Brod
11, Pelhřimov 8. Osídlování Vysočiny je umožněno střídáním polí, luk,
rybníků a lesů. Zde má čáp pestřejší výběr potravy a také vhodné
hnízdní podmínky na zaniklých komínech lihovarů a škrobáren.
Člověk mu také usnadňuje zahnízdění podložkami na budovy nebo
stromy. Čáp se nám odměňuje častým lovem škodlivého hraboše
polního a jiných myšovitých hlodavců. Bohuslav Hladík, člen klubu
za historickou Polnou.
-bh-

O tomto spolku se mně podařilo sehnat jenom málo zpráv. Proto žádám
pamětníky a občany, kteří něco o tomto spolku vědí nebo mají doma
nějaké materiály, aby mně nebo někoho z obecního úřadu informovali.
Rád bych zpracoval pro mladší generaci informace, jak se bavili naší
předkové. Informace, které mám: Zakladatel spolku byl Bohumil
Rosecký č.11. Ustavující schůze byla 5.8.1946. první předseda byl
Bohumil Rosecký č.11, jednatel Bohumil Doležal č.15. 12.7.1946 byl
spolek zapsán do katastru nemovitostí. Další valná hromada se konala
27.2.1949 a byl na ni zvolen předseda Jan Sláma č.29, jednatel
Bohumil Rosecký č.11. 30.3.1951 byl proveden výmaz zábavného
spolku Žulík a jeho majetek převeden do majetku ČSM. Předem děkuji
za pomoc.
-zj-

HASIČSKÁ SOUTĚŽ.
V neděli 13. května odpoledne za pěkného počasí proběhla v Matějově
okrsková soutěž hasičů za účasti 11-ti družstev. Naše modrá parta jela
obhajovat čtvrté místo z loňských závodů v Sirákově. A jak to
dopadlo? Družstvo ve složení Chvátal Alois – velitel, Bláha František,
Homola Viktor, Landa Roman, Nejedlý David, Sobotka Pavel, Sobotka
Václav, Šimek Pavel a Šlechtický Jiří obsadilo páté místo. Soutěž
vyhrál Újezd, 2. Kotlasy, 3. Matějov, 4. Nové Veselí. Za našim
družstvem skončili 6. Budeč, 7. Sirákov, 8. Březí n.O. Soutěž veteránů,
kterou jsme neobsazovali, vyhrál Matějov, 2. Újezd, 3. Nové Veselí.
Musíme doufat že příští rok, kdy naši hasiči budou slavit 100 let od
svého založení, se konečně probojují na tzv. bednu, to je že se umístní
do třetího místa.
-zj-

100 LET HASIČŮ.
V pátek 19.ledna proběhla na obecním úřadě první informační schůzka
na přípravu oslav stého výročí založení hasičského sboru v Poděšíně.
Tato oslava bude spojena se setkáním rodáků naší obce. Předběžný
termín oslav je poslední víkend v červnu 2002. Tímto prosíme občany,
kteří mají fotografie nebo jiný materiál zda by je poskytli k zapůjčení
na tuto oslavu a do připravovaných materiálů.
-zj-

VZPOMÍNKA.
z učitelského místa byl ustanoven od
1.10.1939 učitelem v Pavlově a Osové
Bitýšce, okr. Velké Meziříčí, České Bělé,
Cibotíně, Záborné a Štokách okr.
Havlíčkův Brod.“
Poslední zápis.
„Dosavadní ředitel školy František Krejčí
odchází na vlastní žádost do vlastního
domku v Mostištích, který si během
několika roků vystavěl. Je ustanoven od
1.srpna 1966 za ředitele dvoutřídní školy ve Lhotkách. Za ředitele
školy v Poděšíně byl ustanoven František Musil z ODPM ve Žďáře
n.S. V Poděšíně jsem působil 14 roků. Po celou dobu mého působení
nedocházelo k rozporům mezi rodiči a školou. MNV, JZD i ostatní
občané úzce spolupracovali se školou. V Poděšíně jsem byl já i moje
rodina spokojeni. Nebýti rodinných důvodů, z Poděšína bychom jistě
neodcházeli. Touto cestou děkuji MNV, JZD i ostatním příznivcům
školy za vše, co pro školu během mého působení vykonali. Svému
nástupci, všem dětem i ostatním občanům přeji stálého zdraví a mnoho
úspěchů v práci. František Krejčí ředitel školy.“
-zj-

FRANTIŠEK KREJČÍ.
Vzpomínka na pana učitele Františka Krejčího, který zemřel 18.února
2001 ve věku 85 let.
František Krejčí, řídící učitel na Poděšínské škole od 1.9.1952 do
31.7.1966, se narodil 31.1.1916 a zemřel 18.2.2001 v Mostišti ve věku
85 let. Člen MNV Poděšín od 16.5.1954 do svého odchodu tj. do
31.7.1966.
První zápis pana Krejčího ve školní kronice.
„Od 1. září 1952 je dosavadní učitel národní školy Julius Matějka na
vlastní žádost přeložen na dvoutřídní národní školu v Radňovicích. Na
jeho místo je ustanoven František Krejčí, který působil na jednotné
škole ve Štokách, okr Havlíčkův Brod. Poněvadž manželka učitele
Františka Krejčího bydlela se dvěma dětmi v Nížkově, požádal o
přeložení na okres Žďár nad Sázavou. Dekretem KNV v Jihlavě byl
jmenován od 1. září 1952 ředitelem národní školy v Poděšíně.
František Krejčí se narodil 31.ledna 1916 v Mostištích, okr. Velké
Meziříčí. Po složení zkoušky učitelské dospělosti hospitoval na obecné
škole v Mostištích. Jako učitel vyučoval na obecných školách
Pastkovci a Kyjovicích, okr. Bílovec v r. 1937. Po propuštění

ROZHOVOR.
ROZHOVOR S KNIHOVNÍKEM JAROMÍREM JÁGREM.
- Knihovnu navštěvovali více muži, ženy či mládež?
Co se týče návštěvnosti, tak převažovaly ženy, o něco méně muži a
mládež minimálně. A je to škoda, protože je zde co jim nabídnout.
- Jaká je hodnota knih
Kvalita knih je dvojí: jednak ta materiální, a jednak vzdělávací a
oddechová a ta je určitě důležitější. Myslím si, že si zde může vybrat
každý. Samozřejmě že se nemůžeme rovnat s městskými knihovnami,
ale na tak malou vesnici je to knihovna na velmi dobré úrovni.

- Jaká byla letošní půjčovací sezóna?
Letošní sezóna byla v celku dobrá. V období od 17.11.2000 do
13.4.2001se půjčilo asi 522 knih a knihovnu v tomto období navštívilo
172 čtenářů.
- O jaké knihy byl největší zájem?
Největší zájem je o oddechovou literaturu a romány, ať už historické
nebo ty novodobější. A ještě velký zájem byl o knihy Vlasty Javořické
a Pitnerové.
3
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- A jak si vede regionální koutek?
Co se týká regionálního koutku, tak ten si vede velice dobře. Za tuto
sezónu z něj bylo uskutečněno více než 70 výpůjček, takže je o něj
docela velký zájem.
- A co na závěr?
Všem čtenářům děkuji a těším se na shledanou v příští půjčovací
sezóně.

Na závěr bych chtěl upozornit, že obecní úřad platí ročně 3000,-Kč za
nové knihy, plus další výdaje za knihy do tzv. regionálního koutku,
(zde jsou knihy z našeho okolí) který se také úspěšně rozvíjí, i když
tady je situace trochu těžší, protože tyto knihy se poměrně těžko shání,
hlavně ty starší.
-zj-

JIHLAVSKÝ KRAJ.
Jihlava preferují variantu „ježek“ 37%, z okresu Havlíčkův Brod
„brambor“ 32%, z okresu Žďár n.S. „sněhovou vločku“ 29%, okres
Pelhřimov „jedle“ 35% a okres Třebíč „Javořice“ 23%. Já jsem se
ankety také účastnil a preferoval jsem název „Kraj Vysočina“ a symbol
„kopcovitá krajina“.
-zj-

VYSOČINA.
Ve středu 20.března na svém třetím zasedání schválili zastupitelé
Jihlavského kraje nový název kraje na „kraj VYSOČINA“
Název kraje a jeho znak ve výsledcích průzkumu.
Jak mnozí víte, byl prováděn na několika úrovních průzkum obyvatel,
jak by chtěli pojmenovat „Jihlavský kraj“. A jak to dopadlo? Nejvíc
obyvatelé preferovali název „Kraj Vysočina“ 38%, na pomyslném
druhém místě je stávající název „Jihlavský Kraj“ 29%. Na dalších
místech je „Kraj Českomoravská vrchovina“ 13%, „Českomoravský
Kraj“ 12%, „Horácký Kraj“ 4% a „Jihomoravský Kraj“ 2%. Z hlediska
pohlaví má název Jihlavský kraj více příznivců mezi ženami, naopak
muži jsou radikálnější a jsou spíše pro změnu názvu. Dotazovaní
z okresu Jihlava a Žďár n.S. se nejvíce přiklání k názvu „Kraj
Vysočina“, obyvatelé okresu Havlíčkův Brod a Pelhřimov k variantě
„Kraj Českomoravská vrchovina“ a zhruba každý druhý respondent z
okresu Třebíč by chtěl název „Horácký Kraj“.
Důležitou součástí nově vzniklých krajů je i jejich znak. Z ankety
vyplynulo, že pro náš kraj by byl nejlepší symbol nejvyšší vrchol kraje
Javořice, která získala 33%, vysoké procento vykazuje varianta „ježek“
20%. Další pořadí je brambor 17%, jedle 16%, sněhová vločka 8%.
Někteří respondenti využili možnosti navrhnout vlastní symbol kraje a
jak to dopadlo? Byly navrženy tyto symboly: kaštan, smrk, jeřáb, javor,
květ brambory, Devět skal, pšeničný klas, Křemešnická rozhledna, len,
rybník a tis, ale padly i názvy spíše úsměvné jako: zajíc, krokodýl,
láhev od piva, fotka nezaměstnaných dělníků. Dotazovaní z okrasu

ŘEDITELKA KRAJSKÉHO ÚŘADU.
První ředitelkou krajského úřadu v Jihlavě byla zvolena paní Simeona
Zikmundová z Nového Města n/M. Podle mého názoru to byla dobrá
volba. Pani Zikmundovou znám z několika jednání na školském úřadu,
kde dělala ředitelku. V neposlední řadě také navštívila naši obec a
mateřskou školu, kde 26.6.2000 předávala pani Marii Jarošové
jmenovací dekret (viz Zpravodaj 3/2000).
-zj-

CYKLOTRASY.
Mikroregion Polensko připravuje pro turisty dvě cyklotrasy. Vše je
zatím ve stádiu příprav. Jedna trasa by měla vést přes Poděšín, proto se
o ni zmiňuji, abyste mohli zavčas podat své vlastní návrhy. Tato trasa
by měla začínat v Polné a vést přes Nové Dvory (u Polné), Kamennou,
Pozovice, Smilov, Šlapánov, Šachtín, Dvorek, Přibyslav, Českou
Jablonnou, Olešenku, Bukovou, Nížkov, Poděšín, Zábornou a Polnou.
Délka této trasy je zhruba 33 kilometrů. Starostové obcí Poděšín a
Sirákov chtějí tuto trasu změnit. Změna by měla spočívat v tom, že by
trasa v Poděšíně odbočila na Sirákov, dále na Blažkov kolem hájenky
do Rudolce přes Janovice, Zábornou do Polné.
-zj-

MLÁDEŽ.
ONDŘEJ DOBROVOLNÝ Č.P.37.
V dnešním čísle napsal o sobě a svých kamarádkách žák sedmé třídy základní školy v Nížkově Ondřej Dobrovolný. No a co v příštím čísle?
Zkrátka, nechejte se překvapit, kdo a jaké své zážitky napsal. Touto cestou bych chtěl upozornit další zájemce, že veškeré příspěvky přijímáme
kdykoli v pátek na obecním úřadě nebo jinou dobu kterýkoliv zastupitel, předem děkuji za příspěvky
Jaroš Zdeněk.

Andrea, Marie, Ondřej a jejich jezdecké začátky.
na domácí půdě a účastnil se ho i jeden jezdec našeho věku
z Dobronína.
Po nějaké době jsme se zaučovali i ve skákání a mohli jsme se
zúčastnit soutěže mladých jezdců bez licence v Přibyslavi. Tréma byla
obrovská, ale dopadlo to skvěle. Všichni jsme se umístili na
bodovaných místech.
Nastal podzim a to v jezdectví samozřejmě souvisí s Hubertovými
jízdami. Protože k této jízdě musí mít jezdec i kůň zkoušky, tedy
licenci, nemohli jsme se zúčastnit, ale náš trenér nezoufal. Uspořádal
Hubertovu jízdu na vlastním ranči, pozval mnoho jezdců a majitelů
koní z okolí a v nás svitla jiskřička naděje. Byla z toho akce, na kterou
bude Kamenná dlouho vzpomínat.
Sešlo se asi patnáct koní např. z jezdeckého oddílu Polnička,
Dobronín, Zámecká stáj Polná i někteří soukromí majitelé koní.
Soutěžilo se v několika disciplínách: jízda zručnosti, parkur, dostih
kolem barelů, židličková hra a skoky mini
maxi. Odpolední program zpestřil ukázkou
westernového ježdění pan Jaroš Jiří ml.
z Poděšína. Ceny byly přímo skvostné a bylo
proč se snažit. Vyhrát chtěl každý, ale vítěz
mohl být jen jeden a bohužel nebyl z domácí
stáje. Naše jezdecké bláznění to jen podpořilo
a od té doby jsme se výrazně zlepšili. Máme
velké plány. K tomu však potřebujeme
zvládnout zkoušky a získat tak jezdeckou
licenci. Jestli se to podaří, určitě se o tom
dozvíte. Držte nám pěsti! Děkujeme, Ondřej
Dobrovolný.
-od-

Na konci minulého školního roku jsme objeli několik jezdců a
majitelů koní, kteří by byli ochotni začít trénovat tři bláznivé
puberťáky. Chtěli jsme se něco dozvědět a taky něco naučit v tomto
sportu.
Zajeli jsme se podívat do Sázavy k paní Rosecké, na Hutský Dvůr
k panu Válkovi, do Žďáru n.S. na Grunt a nakonec přišla paní
Jaitnerová s návrhem že zná jednoho kamaráda od koní v Kamenné.
Všechno bylo dohodnuto a ještě před prázdninami jsme začali jezdit.
Nejdříve jsme se učili udržet se vůbec v sedle, ale postupem času se
všechno změnilo. Zkoušeli jsme základní jízdárenské figury, vysedat
v klusu i cvalu, ošetřovat ta naše vysněná zvířata. Náš výcvik
nespočívá v křiku a v kritizování ze strany trenéra, jak si mnozí
mysleli, ale právě naopak. Pan Pavel Zástěra je hodný, chápavý a
kamarádský. I mezi ostatními začátečníky jsme si našli spoustu
kamarádů. Ve stáji v Kamenné je celkem pět koní: klisna Medulka,
valaši Perg, Kosmos a Gasir a dvacetiletý
pony Cipísek. Medulku, čtyřletou
plnokrevnou klisnu, si pan Zástěra
vychovává už od hříběte sám a na té mu
nesmí nikdo jezdit. Cipísek je pro nás
nepoužitelný vzhledem ke své velikosti,
zato ho pilně jezdí malé děti. My
trénujeme na gruzínském ryzákovi
Pergovi a na hnědých plnokrevných
valaších.
Když jsme začali zvládat všechny
pobídky a figury, začali jsme i závodit.
Naše první zápolení zorganizoval trenér
4
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HISTORIE.
LES A VES BLAŽKOV.
Osada Blažkov byla založena v polovině 14. století a spolu s majetkem bohdalovským byla roku 1366 odprodána dvěma bratrům z Ronova.
V dědické smlouvě z roku 1552 je jako příslušenství rudoleckého panství již uváděn Blažkov jako ves pustá. Podle známe historie lze soudit, že
zde bylo styčné území „lesa“ kláštera třebíčského a „lesa“ Přibyslava z Křižanova a že se tyto nejzazší části kolonizovaly z obou stran nejpozději,
asi počátkem 14. století. Rudolec asi založil klášter třebíčský respektive jeho měřínské proboštství. V urbáři z roku 1606 se uvádí, že ves pustá za
vsí Rudolcem slove na Blazsskove. Pozemky obsévala vrchnost, a které se jí nehodily, přenechávala lidem za to, že jí odváděli každý pátý snop
ze sklizně. Louky užívali Sirákovští a platili vrchnosti ročně 5 kop 1 groš, ale roku 1616 jim je vrchnost odňala pro svou rudoleckou ovčírnu.
Památkou po osadě zůstalo jen jméno kopce a pozemků na sousedících katastrech.
Pozoruhodná je smlouva o směně pozemků, kterou povolil Jan z Pernštejna 27.dubna 1537. Rudolecká vrchnost chtěla budovat rybníky a
nabídla bohdalovským trvale na pusté vsi Blažkově role, luka, lesy a potoky i což vtom místě od hranic bohdalovských k hranicím újezdským až
po stezku, která slove Žďárská a přichází na cestu, již říkají Stará hamerská, a podle té cesty hamerské až k cestě, jež jde od Sirákova
k Bohdalovu.
V lese Blažkov při křižovatce cest od Sirákova k Újezdu a od Rudolce k Matějovu postavil velkostatek roku 1725 hostinec, který však již
koncem století zanikl. Zalesněný hřbet tvořil zemskou hranici Moravy a Čech a prochází zde evropské rozvodí mezi mořem Severním a Černým.
Na nejvyšším místě vrchu Blažkov bývalo pastvisko lidově zvané Babylon. Byl zde výhled do Čech až k Humpolci a na moravskou stranu na
Novoměstsko. Roku 1773 byla nad Rudolcem u Samotína založena dubina a vysázeno 2 550 žaludů. Je to dnešní Špitálský les. Vrch Blažkov je
zdaleka vidět, například od Škrdlovic. Na vrcholu má kulisu prořídlého smrkového lesa, mezi kmeny prosvítá světlé pozadí.
–nvz–

NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ PODĚŠÍNA.
Soupis majitelů domů 11.7.1788.
Tentokrát se seznámíme s obyvateli Poděšína z roku 1788. Tuto dobu probíhalo první číslování domů (v roce 1771). A tak již známe nejen jména
obyvatel ale i místo, kde bydleli. Získáváme tak přehled, kolik domů bylo v naší obci i o tom, jací majitelé zde bydleli před námi před 213 lety.
Č.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jméno majitele

Říká se tam po Současný majitel
doškách r.1930
nebo obyvatel

Jaroš Václav
Pibel Pavel
Coufalová vdova
Doležal Šimon
Beneš Vít
Chalupník Franc
Jaroš Vít
Jaroš Vít
Šimek Matouš
Musil Havel
Chvátal Matěj
Chvátal Marek
Laštovička Ant.
Doležal Řehoř
Košák Martin
Fribaurová vdova
Blažek Štěpán
Brož Jan

U Klímů
U Pibelů
U Novotnů
U Gregarů
U Pospíchalů
U Šimků
U hor.Chvátalů
U Hošků
U Krejčů
U Doležalů
U Frypourů

Č.p.

Jaroš Zdeněk
Jágr Josef
Doležal Antonín
Doležal Antonín
Šlechtický Josef
Palasová Marta
Flesar Josef
Žák Libor
Dočekal Jaroslav
Flesar Bohumil
Navrátil Vladimír
Doležal Josef
Válová Františka
Nejedlý Alois
Doležalová Marie
Mašek František
Flesar Pavel
Matoušková Růžena

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Jméno majitele

Říká se tam po Současný majitel
doškách r.1930
nebo obyvatel

Rosický Jan
Sobotka Kašpar
Novotný Bartoloměj
Chvátal Bartoň
Veselý Havel
obecní pastouška
Pospíchalová vdova
Krigar Matouš
Krigar Šimon
Pibel Josef
Chalupník Vít
Dobrovolný Ondřej
Gabriel Jiřík
Půža Josef
Jaroš Matouš
Jaroš Matouš
Matouš Tomáš
Pibel Tomáš

U Ficpourů
U Dušků
U Vítků

Ši. pod školou

U Bučků
U Kristů
U Sobotku
U Zelenu
U Kantorů
U Musilů

Rosecký František
Homola Josef
Sobotka Zdeněk
Chalupník Jan
Šimek Zdeněk
Mirošník Karel
Šimek Jiří
Šorfová Františka
Šmiraus Adolf
Pěchotová Marie
Sláma Miroslav
Dobrovolný Frant.
Ševeček Svatoslav
Chvátal Alois
Landa František
Homola Jan
Flesar Bohumil
Stehlík Bohumil
-jd-

PŘED 100 LETY.
V této nové rubrice budeme ukazovat na různé události v naší obci, které se udály právě před sto lety. Dnes přinášíme seznam lidí, narozených
v této době a složení obecního zastupitelstva:

Narození občanů Poděšína před sto lety:
příjmení
Kolářová
Rosecký
Neubauerová
Šmiraus
Jarošová
Homola
Pospíchalová

jméno
Marie
Josef
Julie
Antonín
Františka
Bohumil
Kateřina

narození
31.1.1901
18.2.1901
9.4.1901
21.5.1901
15.9.1901
28.10.1901
18.11.1901

otec
Kolář Jan
Rosecký Martin
Neubauer František
Šmiraus Jan
Jaroš Jan
Homola Josef
Pospíchal Tomáš

poznámky
Samotín

nájemník

čp.
40
11
46
50
17
20
19

Obecní zastupitelstvo před sto lety:
1. Starosta
2. Rádní
3. Rádní
4. Rádní

- Blažek Jan
- Jágr Josef
- Rosecký Antonín
- Rosecký Martin
5

č. p. 17
č. p. 2
č. p. 5
č. p. 11

-zj-
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KOŇSKÉ PŘÍBĚHY. -Tentokrát z období konce 2. světové války.
Kouzelníci.
Dny po válce byly plny různých událostí. Přišli k nám tři Ruští vojáci a ptali se nás, jestli máme duši do
motorky. Protože přišli najisto, domnívali jsme se, že je k nám někdo poslal. Prošli celým dvorem, až pod
horní kolnu, kde jsme měli vůz na gumových kolech a na něm kolo rezervní. Když uviděli toto kolo, ptali
se bratra. On jim řekl, že je to kolo k vozu a ne k tříkolce. Jeden z nich mu dal facku a duši z tohoto kola
vyndali a vzali si jí. Jak ji mohli nasadit do malého kola u motorky, bylo záhadou. Za chvíli jezdili po
vesnici za stálého troubení. Nakonec vjeli do rybníka, kde se převrátili. Při tom si jeden voják zlámal nohu.
Sajtku vytáhli, ale vojáka tam nechali. Celá vesnice je pozorovala. Soused vojáka odvezl domů a nohu mu
ošetřili. Všichni vojáci, kteří jezdili na motorce byli pod alkoholovém opojení, ve vodě však vystřízlivěli.
Davaj spirit!
Za alkohol si hodně lidí koně vyměnilo, zvláště malých poníků. Jezdili s nimi pro zelené krmení, dováželi
seno i hnůj s nimi vyváželi. Jeden hospodář si také jednoho osvojil a přivážel s ním jetel. Pod kopečkem
mu zůstal koník stát a začal se vzpouzet. Zkoušel to s ním po dobrém i po zlém, ale nakonec ho musel
vypřáhnout, protože si s ním nevěděl rady. Kůň skočil do rybníka, napil se, přeplaval na druhou stranu a
utíkal pryč. Hospodář musel jít domů pro krávy a vůz s krmením dotáhnout domů.
Další hospodář si také vyměnil párek malých koníků. Měl je ustájeny ve stodole. Jezdil s nimi, ale i
kravské chomouty jim byly velké.
Na konci vesnice byl hospodář, který jezdil stále jen s volama. Na volech se přichová, to znamená i když
tahají, stále ještě rostou a mohutní. Při prodeji na maso obdrží za ně mnohem více peněz. Byl to však potah
velice pomalý, zvláště po silnici. Vyměnili si také pár koní za alkohol. Stále však nemohli zapomenout, že
na koních není žádný příchovek. Celou zimu že nic nevydělají.
-bd-

OBECNÍ KRONIKA
Rok 1938 - dokončení
Primice.
Dne 5.července sloužil první mši svatou zdejší rodák Páter Stanislav Enderle, který se narodil v čísle 49. Za velmi krásného počasí se shromáždil
velký zástup lidí z okolí u vyzdobené kapličky a odtud průvod s družičkami a hudbou jej doprovázel do farního chrámu v Nížkově. Oběd a
slavnostní hostina byla ve II.třídě, která byla dána k dispozici, protože v rodném domku pro četné vzácné hosty z řad duchovenstva i přátel by
bylo málo místa.
Populace.
Narodily se 4 děti (3 chlapci a 1 dívka). Svatby byly tři. Úmrtí: 18.1, Marie Homolová, rolnice č.20, po porodu ve stáří 32 roků, 6.4. Františka
Chvátalová, výměnkářka č.39, 70 roků, 18.5. Josef Pařík, dělník č.30, 44 roků, 21.7. Marie Wolfová, neteř pana Musila č.38, 27 roků, 8.10.
Antonín Flesar, výměnkář č.7, 75 roků, 20.11. Kateřina Rosecká, výměnkářka č.5, 70 roků. Tohoto roku již obec začíná vymírat, neboť lidé již si
nepřejí míti mnoho dětí, rodina četnější je posmívána a tak zlý vliv města a sobectví vniklo i do naší obce.
Sbírka odpadků.
Ve II.republice se začaly sbírati všechny možné odpadky. Školní mládež sebrala 150 kg a utržila 12,-Kč. (Hlavně železo, též kosti, plech od
konzerv, sklo, porcelán apod).
Zábavy a oslavy.
6.1.byl hasičský ples. 28.2.mládenci pořádali taneční zábavu „na ostatky“. 6.3.hasiči měli vatru na počest TGM. 20.3.ochotníci sehráli divadlo
„Poslední rodu Sedmerova“. 1.5. pouťová taneční zábava. 7.8. mládenci měli taneční zábavu. 31.12. ochotníci sehráli divadlo „Panenko
nesedávej v koutě“ a potom byla taneční zábava.
Obecní knihovna.
Měla na konci roku 263 knihy. Čtenářů bylo 35 a výpůjček 345. Pokles se jeví tím, že knihovník za mobilizace byl dva měsíce pryč.
Obecní hospodaření.
Řádný příjem byl 25.730,60Kč
Řádné vydání bylo 22.919,20Kč
Zbytek
2.811,40Kč. Přirážky byly 200%
Školství.
V učitelské sboru nebylo změn. Když řídící učitel Bedřich Borský v mobilizaci narukoval a byl pryč dva měsíce, byla následující opatření: Napřed
učila polodenně tř. učitelka Vilémina Rymešová a později byla přidělena Růžena Kunová z Německého Brodu. Působení v Poděšíně pokládala za
trest a proto se škole příliš nevěnovala a nedbale docházela, až občané reptali. Týden před příchodem říd. učitele učila slečna Antonie Marková,
která docházela z Nížkova.
Na počest 20. trvání státu RČS byl na východní straně školní zahrady udělán drátěný plot v pevných rámech i se zděným tarasem s betonovými
deskami a železnými sloupky. Plot byl natřen červenou barvou. Veškerý náklad činil 1.548,50Kč. Tím školní zahrada velmi získala na vzhledu a
obci to přispělo jen ke cti. Obec na školu dala tohoto roku 5.137,-Kč.
Na učitelském ústavě v Kutné Hoře v I. ročníku studovala Františka Chvátalová z čísla 47.
Měšťanská škola.
Tohoto roku se jednalo o založení újezdní měšťanské školy v Nížkově. Po mnoha schůzích Poděšín přijal na sebe 15% nákladu a udržování.
Sirákov 13%. Podrobnější pojednání je ve školní kronice školního roku 1937/38.
Stavební ruch.
Pan Antonín Jágr, č.2, postavil novou kolnu, pan Václav Rosecký, č.5, opravil chlév, pan Martin Rosecký, č.11, opravil chlév, pan František
Homola, č.34, postavil novou kolnu a silážní jámu, pan Jan Pařík, č.35, přistavěl obytné stavení.
Viděla a schválila letopisná komise dne 6.února 1940. Podpisy: Bedřich Borský – kronikář, Sláma Václav – starosta, Stránský František a
Rosecký Josef.
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