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Ročník 9
Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2005

Úvod. Vážení občané. Podzim

je za námi, zima v plném proudu. Počasí bylo docela
ucházející. Poslední číslo letošního ročníku přináší obvyklé rubriky. Hasiči vylovili rybník
na návsi. V kulturním domě byla veřejná schůze za slabé účasti občanů. Byla otevřena
zrekonstruovaná knihovna. Hasičský ples měl poměrně bohatou účast domácích a
přespolních. Zima přišla nečekaně brzy a udeřila v plné síle. Byly provedeny opravné práce
na vodovodu a kanalizaci. Starosta s místostarostou převzali v Parlamentu České republiky
v Praze nový znak a vlajku naší obce z rukou předsedy parlamentu. Internetové stránky
obce budou v nejbližší době celkově zrekonstruovány profesionální firmou. Doznají tak
zcela nového vzhledu a ovládání. Budou splňovat podmínky, které vydalo ministerstvo
informatiky. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů.
J.Dočekal
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Předávání znaku a vlajky v Praze.
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- 5.12.
- 25.12

Vybetonován lapač povrchové vody za Kosourovými.
Hasiči provedli tradiční výlov Mlýnského rybníka na návsi.
1. turnaj Divize žen proběhl v Poděšíně. Naše ženy skončily druhé.
V kulturním domě proběhla veřejná schůze.
Napadl první mokrý sníh.
Poprvé byla po rekonstrukci otevřena knihovna.
Hasiči uspořádali Hasičský ples se skupinou SEŠLOST.
Chodili u nás Barbory.
Chodil Mikuláš s doprovodem.
Zástupci obce Z. Jaroš a F. Rosecký převzali znak a vlajku obce v Praze.
Sportovci uspořádali taneční zábavu se skupinou TOTO BAND. Z. Jaroš, J. Dočekal
1

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/2005

24.1.2006

Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
225. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
226. Výsledky obecního referenda, které bylo vyhlášeno zda vydávat Zpravodaj obce
Poděšín. Bylo vydáno 209 hlasovacích lístků. Pro vydávání bylo odevzdáno 141
hlasovacích lístků (to je 67,46%), proti byly odevzdány 4 hlasovací lístky (1,91%) a 64
lístků (30,62%) zůstalo neodevzdáno.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
227. Obci Nížkov finanční příspěvek 25.000,-Kč na rekonstrukci hřbitova, s tím, že
75.000,-Kč dodá Kraj Vysočina v podobě grantu, 75.000,-Kč zaplatí obec Nížkov a
25.000,-Kč zaplatí obec Sirákov.
228. Kupní smlouvu na koupi nemovitosti p.č. 1233/11, trvalý travní porost, o výměře
463m2, v k.ú. Dobroutov od Marie Sobotkové podíl 30/540 za kupní cenu 129,-Kč a
od Jiřího Sobotky podíl 30/540 za kupní cenu 129,-Kč.
229. Smlouvu o poskytnutí podpory „Program obnovy venkova“ mezi obcí Poděšín a
Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na opravu místní komunikace v obci
Poděšín ve výši 150.000,-Kč.
230. Uspořádat setkání rodáků obce Poděšín v sobotu 24. června 2006. Vytvořit komisi a
zahájit přípravné práce včetně programu.
231. Uspořádat veřejnou schůzi 28. října 2005 v kulturním domě.
232. Koupit do obecní knihovny nový teplomet.
233. Opravit cestu obalovanou drtí, po stranách položit obrubníky od Mateřské školy po
Krajskou silnici u domu Jiřího Landy.
234. Přebudovat internetové stránky www.podesin.cz, aby splňovaly zákony ČR, které
nabudou platnost od 1. ledna 2006.
Zastupitelstvo obce ruší:
235.Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.12.1999, které schválilo prodej části obecního
pozemku p.č. 150/1. Důvod: Obecní úřad plánuje v této lokalitě sběrný dvůr pro
nebezpečný odpad.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
235. Vybudovat nový kanál za Kosourovými č.77.
236. Dodělat kanalizaci přes Poděšínský potok, napojit kanály a zakrýt zeminou.
237. Koupit počítačový program na evidenci pozemků a sítí v obci Poděšín.
238. Tyto úpravy obecního rozpočtu za rok 2005 takto:
Příjmy:
položka 4122: dotace od Krajského úřadu z fondu rozvoje venkova na opravu obecních
komunikací 150.000,-Kč..
Výdaje:
Paragraf 1012, položka 6130, pozemky, zvyšuje se na 100.000,-Kč.
Paragraf 3341, položka 6122, obecní rozhlas 92.131,-Kč
Paragraf 3314, položka 5137, drobný hmotný dlouhodobý majetek 31.000,-Kč
Paragraf 3314, položka 5171, opravy a udržování 17.721,-Kč
2

Z. Jaroš

Zpravodaj obce Poděšín č.4/2005

24.1.2006

Obec.
Stav financí k 30. 9. 2005:
- pokladna:
- term. vklad:
- bankovní účet:
Celkem:

19 859,30
1 150 415,14
1 231 981,58
2 402 256,02

Kč
Kč
Kč
Kč

Zákon č. 379
ze dne 19. srpna 2005.

V pátek 28. října proběhla v kulturním
domě za slabé účasti občanů obce veřejná
schůze. Starosta seznámil s aktivitami
Obecního úřadu na příští rok. Bude to
zejména další etapa oprav obecních cest.
Nejdelší úsek bude od Mateřské školy
k silnici u domu J. Landy. Další finančně
náročná akce bude zakrytí a zasypání
splavu.
Z. Jaroš, J. Dočekal

§ 6 odst. 1). – Prodávat tabákové výrobky
osobám mladším 18 let se zakazuje.
§ 8 odst. 1. písmeno a). – Zakazuje se kouřit
na veřejných místech, kterými jsou uzavřené
prostory přístupné veřejnosti, prostředky
veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory
budov související
s veřejnou dopravou,
nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné
silniční a drážní dopravy a městské hromadné
dopravy, s výjimkou stavebně oddělených
prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu
osob trvale větraných do prostor mimo
budovu.
§ 9 odst. 2). – Nedodržuje-li osoba zákaz
kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a
2, a to ani po výzvě provozovatele, aby
v tomto jednání nepokračovala nebo aby
prostor opustila, je provozovatel oprávněn
požádat obecní policii, nebo Policii České
republiky o zákrok směřující k dodržení
zákazu.
Z. Jaroš

Znak a vlajka.

Třídění odpadu.

Podvýbor pro heraldiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
projednal
a
doporučil
předsedovi
poslanecké sněmovny, aby dal schválit na
14. schůzi dne 7. září 2005 návrh znaku a
vlajky obce Poděšín. Schválený znak bude
popisován následovně: V červeno-modře
polceném štítě pod sebou stříbrná lilie a
zlatý
vykořeněný
listnatý
strom,
provázené dvěma postavenými stříbrnými
meči. Vlasin vlajky je následující: List
tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý.
Uprostřed bílá lilie nad žlutým
vykořeněným
listnatým
stromem,
v žerďové a vlající části po jednom bílém
meči hrotem dolů, Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3. Termín udělení znaku a
vlajky byl stanoven na 5. 12. 2005. Z.Jaroš

Firma ODAS (odvozce komunálního odpadu)
upozorňuje občany, že tabulové sklo i když je
bílé patří do kontejneru na barevné sklo a
krabice od nápojů (džusy, mléko atd.) patří do
kontejnerů na plasty.
Z. Jaroš

J. Dočekal

Koupě pozemků.
Dne 15. listopadu byla podepsána smlouva
na koupi pozemku od občanů pro obec
Poděšín. Jedná se o část cesty k areálu
družstva od silnice na Sirákov po konec
parcely domu č.71.
Z. Jaroš

Veřejná schůze.

Internet.
Webové stránky Poděšína dosáhly v nedávné
době neuvěřitelné návštěvnosti 10 000. Po
dobu trvání (přes 5 let) to průměrně odpovídá
tomu, že denně si naše stránky prohlíží 5
návštěvníků. V průběhu ledna si je určitě
prohlédněte, budou mít zcela nový, moderní
vzhled. V lednu budou stránky přihlášeny do
celostátní soutěže Zlatý erb, kde soutěží
webové stránky obcí a jsou hodnoceny
porotami podle různých kategorií.
J. Dočekal
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Stavby.
Čistění potoka.
Již dva roky zastupitelstvo obce usiluje po Zemědělské vodohospodářské správě oblast
povodí Vltavy v Havlíčkově Brodě o odstranění nánosu z koryta Poděšínského potoka od
mostu pod vsí směrem k Nížkovu. Po dlouhých jednání nám bylo slíbeno, že tento potok by
se měl čistit v roce 2006. Poslední dopis ze dne 14.9.2005, který si asi nedáme za rámeček
opisuji celý.
Sdělujeme Vám, že Poděšínský potok byl zařazen do plánu údržby na rok 2006. Realizace
našeho záměru je však závislá na přidělení finančních prostředků. O případné realizaci Vás
budeme informovat. Zároveň Vás jako správce VT upozorňujeme na skutečnost, že v obci
dochází ke znečištění vodního toku různými předměty a odpady z přilehlých rodinných
domů. V jednom případě bylo zjištěno nepovolené přehrazení vodního toku, za kterým
došlo k nahromadění velkého množství nánosu. Výše uvedeným jednáním byl porušen
zákon č.254/2001 Sb., §46 – ochrana vodních toků a jejich koryt. V případě, že nedojde do
30.10.2005 k nápravě , budeme nuceni obrátit se na místně příslušný vodoprávní úřad.
Z.Jaroš

Splav.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání zakrytí splavu pod “Mlýnským rybníkem“
na návsi na toku Poděšínského potoka. Na toto rozhodnutí jsem slyšel několikrát kritiku, že
se jedná o dominantu naší obce a že by splav měl zůstat. S názorem, že se jedná o
dominantu naprosto souhlasím. Na druhou stranu si ale vezměte, že zastupitelstvo se snaží
zajistit vyšší bezpečnost nejen našich občanů stavbou chodníků a obecních cest, ale i
účastníků silničního provozu mezi které patří také naši občané. Jak všichni víme, u
zmíněného splavu se státní (dnes Krajská) silnice zužuje a auta jezdí často mimo vozovku,
kde je položena kanalizace. Místní občané, kteří jdou buď pěšky nebo na kole do prodejny
nebo na autobus, vyjdou z chodníku nebo z hráze přímo do zúžené silnice. Při neustále se
zvětšujícím provozu to bude čím dál větší problém. Proto obec sehnala autorizovaného
projektanta na vodní stavby pana Nečase, který připravil podklady pro územní řízení, které
v současné době probíhá. Potok by měl protékat betonovými prefabrikáty o rozměrech 3x2
metry. Délka úpravy potoka je 44 metrů, toho zakryto bude 28 metrů. Jelikož v těchto
místech teče potok do oblouku, budou prefabrikáty rozevírány a vzniklé mezery
dobetonovány. Takto spoutaný tok by se měl postupně zavozit. Po zhutnění terénu by mělo
přijít rozšíření silnice a vedle ní vybudování nového chodníku. Zbytek terénu přijde
zatravnit a mohlo by se zde vybudovat posezení u hospody. Věřím, že až bude dílo hotové,
dáte zapravdu členům obecního zastupitelstva. Stavba, pokud na ni bude vydáno stavební
povolení, by měla být provedena v roce 2006.
Z.Jaroš

Oznamovatel.
Číslo 112. Znáte telefonní číslo 112? Podle průzkumu více jak polovina obyvatel neví,
co toto číslo znamená a přitom se jedná o celoevropskou linku tísňového volání, která je
také platná již dva roky u nás. V cizině se na tomto čísle domluvíte všemi světovými jazyky
a v Anglii všemi jazyky Evropské unie. Toto nové číslo dokáže identifikovat polohu
mobilního telefonu při tísňovém volání zhruba na 200 metrů. Současně však jsou souběžně
funkční další linky tísňového volání a to 150 hasiči, 155 záchranka, 158 policie.
Z. Jaroš
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Kronika.
1. světová válka - pokračování
Bída, drahota, rekvisice.
Již roku 1915 se ukázalo, že válka nebude tak hned odbyta a začal se ukazovat nedostatek
různého zboží. Na začátku války obchodníci intenzivně nabízeli, ale potom postřehli, že
nastává zvýšení cen a ten, kdo měl nějaké zásoby, honem je uklidil a později na nich hodně
vydělal.
Největší nedostatek se ukázal u potravin. Byly stanoveny směšně nízké příděly na maso,
chleba, cukr, mouku, brambory, obilí, petrolej, mýdlo apod. Byly vydány různé „-enky“
(chlebenky, cukřenky, moučenky, petrolejky, tabačenky, apod.) a obchodníci směli
v krámech prodávati jen na tyto lístky. V každém městě i na vesnicích byli různí komisaři,
kteří měli na starost vydávat tyto „-enky“ podle počtu osob v domácnosti. Ve vsích bylo
stanoveno množství, kolik každý občan může snísti a zbytek měl být odevzdán státu za
maximální ceny. Do mlýna se mohlo voziti jen tolik obilí, kolik bylo úředně vypočítáno. Aby
hospodář nedal více, byly zavedeny mlecí výkazy. Vše bylo přísně kontrolováno, zvláště ve
druhé polovině války a běda mlynáři i hospodáři, jestliže se našlo více.
Samozřejmě, že venkovští lidé nemohli trpěti hladem, aby mohli zdolati zvýšenou námahu,
proto se mlelo víc, ale jen na „černo“. I přesto byl někdy nedostatek zvláště u chudších
domkařů. Ve městech bylo mnoho hladu a bídy, proto měšťáci jezdili na venkov, zde
kupovali potraviny a záhy se vyvinul obchod výměnný. Později již venkované vůbec peněz
nechtěli a jen za petrolej, cukr, kávu, tabák, šaty, látky, prádlo, apod. dávali zemědělské
produkty. K nám přicházeli lidé z nádraží polenského i sázavského. Odtud se rozcházeli po
okolních vesnicích. K večeru šli zase na nádraží, ale často se stalo, že četníci jim pobrali
těžce získané potraviny. Ve vlacích se netopilo, nesvítilo a hodně oken bylo vytlučených.
Vlaků jezdilo málo a byly přeplněny. Cestující si museli bráti živobytí s sebou, neboť
v hostincích a restauracích nic nedostali.
Drahota a náhražky.
Petrolej byl ke konci války tak vzácný, že jeden hospodář dal za 1 kg petroleje vykrmenou
husu. Hodně se rozmohlo svícení karbidem.
Pivo bylo jen náhražka. Pivovary kupovaly pýr s polí a vařily z něho „válečné pivo. V roce
1917 za 1q pýru se platilo 50,-Kč. ½ litru piva v březnu 1918 stál 1.80 Kč., 1 litr vína 8,-Kč.
Mýdlo nebylo k dostání vůbec a na venkově vesměs ho dělali z loje po domácku. Také i pivo
vařili po domácku. Šaty byly zaváděny z papíru, boty s dřevěnou podrážkou, vojáci
dostávali šaty z kopřiv. V červenci 1918 pár bot stál 300,-Kč., metr látky na šaty až 700,Kč., a přípravy nebyly k dostání vůbec. Cívka nití 44,-Kč.
1q řepy (tuřín) 30,-Kč., makoviny se přidávaly do mouky, též bramborová nať se sušila,
mlela a do mouky se přidávala. V Záborné v lihovaře ji kupovali a platili v roce 1917 za
100 kg zelené 7,-Kč, za 100 kg suché 80,-Kč. Rýžový kartáč v březnu 1918 stál 12,-Kč.
Mouka v březnu 1918 stála 5,-Kč.
Cena peněz rapidně klesala a lidé toužili jen po zboží. Ve vsích městech se vyskytli různí
„keťasové“ čili váleční lichváři a zbohatlíci, kteří chtěli míti válku stále. V naší obci se
takové případy nevyskytly, ale „pod rukou“ se též kupovalo nebo prodávalo., protože jinak
to někdy ani nešlo, když byl nedostatek všeho. Kdo měl dluhy, nyní je lehko zaplatil, ale kdo
měl hotové peníze v záložně neb službu, ten byl chudák. Na příklad nevěsta měla před
válkou uloženo 4.000,-Kč. To byla velmi bohatá, ale po válce to nebylo nic.
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Školka.
Přežblepty ve školce.
Zabíjačka.
Při rozhovoru o zvířátkách Kristýnka povídá: „My máme doma dvě prasátka. Až bude
zima, velké zabijeme, uvaříme maso a budeme dělat palačinky“.

Omyl v umývárně.
Jiříček si umýval ruce, hodně se namydlil a mířil k ručníku. Paní učitelka mu říká: „Jiříku
spláchni si to!“ (myšleno mýdlo) Jiřík se otočil a spláchnul záchod.

Fotbal.
Děti hrály na hřišti fotbal. Jirka hru sleduje a najednou křičí: „Penalt, to je penalt.“ Děti
nereagují a Jirka se rozčiluje: „Já to znám. Když se někdo dotkne míče rukou, je to penalt“.
M.Jarošová

Počasí.
Červenec.

Nejvyšší ranní teplota, dne 29.7., byla +23°C; 30.7., +22°C; 28.7., +20°C;
19.7., +19°C; 5., 16., a 17., +18°C; 1., 4., 14., a 31.7., +17°C; nejnižší ranní teplota, dne
6.7., byla +10°C; 7., 9., a 24.7., +12°C; 8., 10., 13., 21., a 23.7., +13°C; průměrná ranní
teplota byla +15,51°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 28., a 29.7., +33°C; 27., a 30.7.,
+30°C; 15.7., +28°C; 13.7., a 14.7., +27°C; 16., 17., a 18.7., +26°C; 4., 12., a 26.7., +25°C;
nejnižší večerní teplota, dne 5.7., +10°C; 8., a 9.7., +14°C; 1., 10.7., a 22.7., +16°C; 21.7.,
+17°C; 23.7., +18°C; 2., a 31.7., +19°C; průměrná večerní teplota byla +22,26°C. Počet
slunných dní 12, pršelo 8 dní, ale k tomu ještě 2x pršelo po ránu a 3x odpoledne, vítr tento
měsíc foukal jen jeden den. První polovina měsíce déšť, bouřky a chladno. Druhá polovina
teplo a slunečno. Největší srážky 2.7., 45 mm, 8,7., 36 mm, 5., a 10.7, 28 mm, 9.7., 27 mm.

Srpen.

Nejvyšší ranní teplota, dne 3.8. byla +19°C; 21., 22., 26., a 30.8., +16°C;
2.8., +15°C; 1., 4., 6., 13., 15., 17., 20., 23., 24., 28., a 31.8., +14°C; nejnižší ranní teplota,
dne 10.8., byla +8°C; 8., 11., 14., a 27.8., +10°C; 5., 9., 12., 18., a 25.8., +11°C; průměrná
ranní teplota byla +13,06°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 30.8., +25°C; 19., 20., 29., a
31.8., +24°C; 1., a 11.8., +23°C; 2., 3., a 25.8., +22°C; 5., 21., 26., 27., a 28.8., +21°C;
nejnižší večerní teplota, dne 15., a 16.8., +14°C; 17., a 24.8., +16°C; 4., 7., 8., 9., a 22.8.,
+17°C; průměrná večerní teplota byla +19,84°C. Počet slunných dní 7, pršelo také 7 dní a
ještě 2x byl déšť po ránu, 1 den foukal vítr, a jednou byla ranní mlha. Na srpen bylo
chladno a neustále změny počasí. Oproti posledním dvěma rokům bylo o 4 až 5°C
chladněji. Největší srážky 15.8., 47 mm, 16., a 22.8, 14 mm.

Září.

Nejvyšší ranní teplota, dne 11., a 12.9., byla +17°C; 9., 10., a 13.9., +16°C; 1.,
2., a 16.9., +15°C; 6., 7., a 15.9., +14°C; 8., a 14.9., +13°C; nejnižší ranní teplota, dne 19., a
20.9., byla +4°C; 21., a 24.9., +6°C; 23., a 28.9., +7°C; 22., 25., a 30.9., +8°C; průměrná
ranní teplota je +11,23°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 1., a 9.9., +24°C; 2., a 7.9., +23°C;
8., a 12.9., +22°C; 3., 6., a 11.9., +21°C; nejnižší večerní teplota, dne 28., a 30.9., +10°C;
17., a 20.9., +11°C; 19., a 29.9., +12°C; 18., a 21.9., +13°C; 27.9., +14°C; průměrná
večerní teplota je +17,13°C. Počet slunných dní 10, pršelo 3x a jednou jen večer, vítr foukal
3 dny, 1x byla ranní mlha 19., a 20.9., byl ráno přízemní mrazík a 27.9. byla k ránu bouřka.
Největší srážky 12.9., 22 mm.
Z. Jaroš
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Cestománie – Jak je v Egyptě.
Egyptská anabáze – 2. část.

(dokončení)

Pak jsme chtěli obejít celý areál pyramid. Jak jsme šli dál a dál, tak ubývalo turistů až jsme
zbyli sami. Náhle z pouště vyjela skupinka beduínů na velbloudech a začala nás obkličovat.
Už jsem se viděl, jak ležím v písku okradený s velbloudím kopytem obtisknutým na čele.
Situace začala být vážná. Beduíni křičeli a my neměli kam utéci. Náhle zpoza pyramid
vyrazili vojáci (na velbloudech, jak taky jinak) a začali mávat puškami a házet po
beduínech kamení. Beduíni se dali na útěk a začali křičet na vojáky anglicky „bad
police!!!!“, ale zmizeli zase v poušti.
Po tomhle zážitku jsme jeli navštívit Egyptské muzeum. Můj největší zážitek z muzea je
klimatizace, a když jsem se díval po ostatních turistech, nebyl jsem sám. Všichni přijdou od
pyramid schváceni z horka, sednou si do sedaček v chodbách a odpočívají. Exponátů je
nepřeberné množství, ale nejsou u nich popisky. Tak člověk neví, na co se dívá a za chvíli
ho to přestane bavit. Královské mumie jsou vystavovány zvlášť za příplatek 400 Kč. To
jsem si odpustil, když jsem viděl jiné mumie. Například taková mumifikovaná kráva
vypadá jako byste ji udělali z vosku, pak rozpustili a ten flek na zemi, co byste viděli, je
přesně to, co jsem viděl já v muzeu. Večer na hotelu jsem zjistil, že jsem se „krásně“ spálil
od sluníčka.
Další „zajímavý zážitek“ jsme měli při večerní procházce. Šli jsme s kolegou po ulici a
najednou slyšíme, jak na nás někdo volá. Otočíme se a vidíme slušně oblečeného muže.
Ukazoval nám na záda a na kalhoty, že je máme zašpiněné od zmrzliny. Hned vytáhnul
ubrousek a začal nás čistit. Pak jsme se rozloučili, poděkovali a on nasedl do taxíku a odjel.
Po návratu na hotel kolega zjistil, že se mu ztratila peněženka. Naštěstí v ní neměl doklady
a jen málo peněz. Já měl peněženku zavřenou v ledvince a tak se mi nic neztratilo. Potom
už jsme byli na ulici opatrnější.
Na závěr jsem zůstal v Egyptě sám. Poslední den jsem jel do práce s jiným řidičem, který
neuměl moc anglicky. Když jsme jeli z práce, stále se mě snažil vysvětlit, že musí někam
jet, ale nepochopil jsem kam. Dojeli jsme do chudší části Káhiry, kde začínaly slumy.
Najednou si začal řidič ukazovat na krk, jako že někoho podřezává. To už mě začala
fantazie pracovat naplno. Už jsem viděl titulky v novinách „Čech ve spárech Al-Kajdy!!“
apod. Najednou řidič zastavil u polorozpadlého domu, koupil mi láhev limonády u kiosku a
zmizel v domě. Za chvíli vyšel ven a vlekl za sebou kozla. Pak jsme kozla svázali, hodili do
auta a jeli zase přes celou Káhiru. Tam nás čekal Nasr (náš řidič) a vysvětlil mi, že pořádá
doma oslavu narozenin a kupuje kozla na oslavu.
Dojeli jsme na hotel, já se rychle sbalil a jeli jsme konečně na letiště. Když jsem seděl
v letadle a pode mnou byla Káhira, zhluboka jsem si oddechl a těšil se domů. Ten měsíc
pobytu mně stačil a teď vím, že pyramidy jsou nejkrásnější na fotce a nejhezčí počasí je
pořádná sněhová vánice. Teď si říkám, že služební cesty mají tu výhodu, že vás okradou,
jste utahaní jako byste rubali v dole, nervy máte na dranc a nemusíte za to ani platit
cestovkám☺
(dokončení)
Aleš Marek
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Slavná Sfinga. Je postavena v údolí pod pyramidami.

Vlajka Poděšína.

Nejstarší pyramida v Egyptě a jedna z nejstarších
staveb na světě. Džoserova stupňovitá pyramida.

Znak Poděšína.

Oprava kanalizace – nový lapač nečistot.

Touto dírou jsme se dostali do pyramidy.

Muzeum v Nížkově.
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Výlov rybníka v Poděšíně.

Barbory.

Knihovník Jaromír Jágr v nové knihovně.

Mikuláš a jeho doprovod.

Výstavka výrobků z darů přírody dětí a rodičů ve školce.
9

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/2005

24.1.2006

Kultura.
Nezlobte hejkala.
Devátá a zatím poslední pověst pochází z Dobroutova.
Poblíž Polné vypustili panský rybník. Mělo se v něm už příští den ráno lovit. Aby dočista
voda z rybníka nestekla, o to se staral porybný. Protože lidé panské pomocníky neměli
v lásce, porybný se bál sám zůstat u rybníka na hlídce. Vybral si k hlídce robotníka Matěje,
kterému důvěřoval.
U rybníka foukal studený vítr. Oběma hlídačům, porybnému i Matějovi bylo zima. O dobrý
nápad neměli nouzi. Na hrázi bylo na výlov ryb postaveno několik prázdných kádí. Obrátili
největší z nich dnem vzhůru a oba zalezli pod ni. Vítr na ně tolik nedorážel a bylo jim
tepleji. Ale usnout nesměli, ani nemohli. Z dálky slyšeli volání hejkala.
Robotník Matěj povídá: „Já se hejkalovi ozvu, nemůže se nám nic stát, jsme pěkně pod kádí
schovaní. Já na něj hejknu.“
Ale porybný byl bázlivec. Nedal však na sobě znát svůj strach a rozšafně povídá: „Každý se
zlobí, když mu někdo leze do cesty. Není divu, že i hejkal se zlobí. Nechme ho na pokoji!“
Robotník nesměl porybnému odporovat. Nezahejkal. Hejkal přeletěl rybník a nic se nestalo.
Každý ví, co hejkal vyvádí, když se po něm hejká, věděl to porybný i Matěj. Rána se
dočkali bez nehody.
Opsal: Z.Jaroš

Setkání rodáků.
Zastupitelstvo obce schválilo 7. října uspořádat třetí setkání rodáků obce Poděšín. Toto
setkání, které bude pro všechny věkové kategorie, by se mělo uskutečnit v sobotu 24.
června 2006 v kulturním domě. Program, který ještě není kompletní, by měl být podobný
předešlým dvěma setkáním. Co se však změní, bude občerstvení. Na toto setkání nebudeme
vybírat předem žádnou zálohu na stravu, ale každý účastník si na místě koupí jídlo podle
svého uvážení. Při prvních dvou setkáních jsme měli na vysoké úrovni výstavku o historii
obce. V tomto trendu bychom jsme chtěli pokračovat, a proto Vás žádám, kdo má nějaké
staré fotografie, dokumenty, nebo jiné materiály týkající se života v obci, aby nám je
zapůjčil. Těšíme se, že i na třetím setkání rodáků se sejdeme ve velkém počtu a dobře se
pobavíte.
Z.Jaroš

Škola Nížkov.
9. října uspořádala devítiletá škola v Nížkově den otevřených dveří. Tato akce se konala u
příležitosti patnáctého výročí znovuotevření úplné devítileté školy. Vždyť 30. června 1978
byla devítiletka zrušena a zůstal zde jen 1. až 5. ročník, ostatní žáci dojížděli do školy
v Novém Veselí. Dne 1. září 1990 došlo k obnovení školy v Nížkově.
V současné době chodí do devíti tříd 158 dětí. Doufejme, že počet dětí se v okolních
vesnicích udrží a nedojde opět k narušení provozu Nížkovské školy.
Současně při dni otevřených dveří bylo otevřeno i obecní muzeum, které je umístěno
v bývalém statku v blízkosti školy. K otevření tohoto muzea dali právě základ žáci školy.
Děti sháněly po obcích staré předměty, zkoumaly jejich účel nebo zapisovaly vyprávění
pamětníků. Toto je chvályhodná činnost dětí a jak rozdílná proti činnosti v naší čekárně.
Z.Jaroš
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Dopis.
Před časem jsem dostal dopis tohoto znění: „Vážený pane starosto, z Poděšínského
Zpravodaje, vydávaného Vaším obecním úřadem, se dovídám mnoho zajímavých informací
o životě obce. A to nejen nyní, ale i v minulosti.
Překvapuje mne, jak mnoho občanů obce padlo v 1. světové válce a domnívám se, že v obci
doposud není připomínka těchto obětí války. Navrhuji Vám proto v radě projednat možnost
zřízení pamětní desky na památku padlých a tuto umístit na vhodném místě obce.
Prosím, abyste tuto myšlenku přijal tak, jak je míněna a případně využil k této akci i sraz
rodáků. S pozdravem ing. Lubomír Provazník Poděšín č.65.“
Co k tomuto dopisu dodat. Mrzí mě, že s touto myšlenkou nepřišel žádný občan nebo lépe
řečeno žádný rodák naší obce. Já s tímto návrhem naprosto souhlasím a již několik roků o
něčem podobném uvažuji. Prvně jsem zamýšlel udělat a odhalit pamětní desku v roce 2008,
kdy bude výročí 90 let od konce první světové války. Tento dopis mě inspiruje podat návrh
na zastupitelstvo obce již nyní a pokusit se pamětní desku odhalit již při setkání rodáků.
Jestli se to neuskuteční tak budu v každém případě usilovat o odhalení pamětní desky
v roce 2008. K tomuto termínu také připravuji brožuru o první světové válce pod názvem
„1. světová válka a osudy obyvatel obce Poděšín 1914 – 1918“.
Z.Jaroš

100 mil v sedle.
Spolek jezdců Vysočiny uspořádal 9. ročník neoficiálního závodu 100 mil (160 km)
v sedle. Závod byl rozdělen na 3 dny, aby si koně mohli přes noc odpočinout. Soutěžní
dvojice letos startovali v Křižánkách a nocovali na loukách v Poděšíně a Havlíčkově
Borové. Akce se účastnilo rekordních 37 jezdců, kteří jeli každý podle svého uvážení. Dané
měli jenom cíle etap a konec závodu. Jezdci se orientovali podle map a turistických značek.
Po celou dobu závodu byli koně pod kontrolou veterináře a pokud by jezdec koně
přetěžoval, byl by okamžitě ze závodu vyloučen.
Z.Jaroš

Smírčí kámen.
V knize od Hynka Jurmana „Smírčí kameny na Vysočině“, která vyšla v roce 2000 je na
straně 41 tento zápis: „Za jedním kamenem jsem si zajel do Špitálského lesa mezi
Rudolcem a Janovicemi. Při lesní cestě na Samotín jsem nalezl oblý kámen /53-51-15/
s úzkým křížem, pod jehož levým ramenem je vyryt ještě kalich. Tomuto místu se říká „U
kalicha“ nebo „Na Mandě“. Řezník, snad evangelického vyznání, vedl touto cestou býka,
který se splašil, rozzuřil a řezníka roztrhal“.
Já jsem se vydal po vydání knihy smírčí kámen hledat, ale bohužel jsem prochodil celé
okolí, ptal jsem se kolemjdoucích a nic jsem nenašel. Před časem jsem dostal od kronikáře
Janovic pana Stanislava Sobotky plánek, kde se kámen nachází. Jedno letní odpoledne jsem
vyrazil na Samotín a podle plánku poměrně snadno kámen našel. Kámen jsem si zakreslil,
změřil a vyfotil, ale jenom jednou. I když jsem si vzal ještě jedny rezervní baterie do
foťáku, tak byly také vybité. Proto jsem si musel cestu na Samotín později zopakovat,
abych kámen vyfotil ze všech stran i s detaily. Rozměry kamene jsou trochu odlišné než
uvádí pan Jurman. Tloušťka kamene je dole u země 17 cm, a v horní části 11 cm. Šířka je
průměrně 51 cm, a výška 60 cm, protože kámen je trochu poodhrnut oproti předešlému
měření. Kalich, který je vytesán v levém dolním rohu je 8 cm široký a 12 cm vysoký. Kdo
bude mít zájem smírčí kámen vidět, tomu půjčím plánek a podám vysvětlení.
Z.Jaroš
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Výlov rybníka.
V sobotu 22. října provedl Sbor dobrovolných hasičů výlov Mlýnského rybníka. Celkem
bylo vyloveno 126 kusů tržních kaprů o průměrné váze 2,3kg. Po výlovu bylo zpět do
rybníka vráceno 135 kusů menších kaprů pro výlov na příští rok. Dále bylo vyloveno 8 štik,
4 líni a 2 amuři.
Z.Jaroš

Potok.
Co nám to teče přes vesnici. Je to Poděšínský a nebo, jak se poslední dobou dost často
uvádí, Nížkovský potok. Jednoznačnou odpověď nám dal „Zeměměřický úřad,
zeměměřický odbor Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno. Tento úřad uvádí, že i nadále
potok má název Poděšínský. A jak k tomu všemu došlo? No především obec Poděšín byla
včleněna od roku 1980 do roku 1990 pod Nížkov a tak i názvy se měnily. Poděšín byl
místní částí Nížkova a potok byl, i když neoficiálně, bez přejmenování, především zásluhou
spíše hloupých lidí, přejmenován na Nížkovský. I dnes vycházejí nové mapy a na některých
je chybný název. Znáte to, jak se jednou zapíše chyba, tak se neustále opisuje. Druhý potok,
který teče na našem katastru od Samotína a vlévá se do Poděšínského potoka, dostal
konečně název a jmenuje se „Samotínský potok (viz. Zpravodaj 2/2004). Tento potok ve
skutečnosti byl ve starých mapách brán jako pastvina a sloužil k odvedení vody, jenom když
pršelo a nebo bylo rozvodí. Později se louky začaly regulovat, voda stahovat z polí i z lesů a
vznikl pravidelný tok. Tento potok pak neměl žádný oficiální název, ten dostal až v loňském
roce.
Z.Jaroš

Historie.
1

Nejstarší historie Poděšína a okolí. (3. část)
- 1548
V lednu a v únoru nabyl žádný mráz. Sněhu bylo do pasu a místy po ramena. Od konce
března je už teplo a sníh již není žádný. V té době jsou domy bez komínů a tak plno kouře
v chalupách je, což je tuze nezdravé.

- 1549
Kam oko padne, tak celá zem bílá okolo leží a sníh do vysoké výšky jest. Mistr
v Sirákovské huti zle nadává, že pěšky musí do Ihlavy (Jihlavy) jíti. Koně by saně ani
neutáhnuli pro hodně sněhu. Koncem února přišel silný déšť a velké teplo. Sníh skoro
všechen odešel. Léto bylo pěkné a úroda dobrá. Zima přišla již 10. října a silné mrazy
udeřily koncem měsíce.
Vypůjčen kůň Galovi Flesarovi ze Sirákova sousedem z Poděšína zvaným Šnajdr.
V Poděšíně jsou 4 chalupy, kde mají oradla, v Sirákově jsou 3.

- 1550
Ten leden a únor velkou zimu neudržel. Více blata všude jest, jako sněhu a bez mrazu také
jest. Léto jest silně deštivé a často velké bouřky chodí.
V hamru skleným pořád vády jsou mezi robotýři i majitelem hamru skleného. Pořád
domluvy jsou, on málo platí nám a tak se domlouváme často. Tam u něho v hamru, kde
jeho jest, často traktýrky (hostiny) jsou velké s druhými Němci, kterých tady více jest jak
Čechův. Jak v Sirákově tak i v Poděšíně jich hodně je. V Poděšíně skoro všichni na těch 14
chalupách. Tak tomu jest i ve vsi Nížkovské, okolo Polné, tam je i hodně židů. V Poděšíně
jest forman Frydrych, zvaný Neubauer.
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Oprava chalupy: Slámu dobrou režnou (žitnou) a pšeničnou jsme na došky nové dobře
upravily. Dost drahé to všechno bylo. Na došky jsme dali kozičky dřevěné, aby povětří ty
došky neodneslo. Také jsme okýnka novou blánou potáhnuli, aby více světla v jizbě naší
bylo. Na ta okýnka jsme ještě okenice dřevěné dali na zimu teplo drží.

- 1551
V Sirákově v huti sklený je neustále práce dost. Formani furýrujou (vozí) každý měsíc ty
věci krásné daleko od nás. Také v městě pražském naše poháry (sklínky) i druhé věci jsou
žádané u bohatého panstva. Také do Němec to vozíme i do země Vlašské (Italské). Vyrábí
se zde například sklínky červené, zelené, modré atd.
Lidé z Poděšína, Nížkova, Sirákova i z dvora Matějovského musí chodit opravovat rybníky
(hráze i dřevěné výpustě).

- 1553
Od března přišlo teplo, ale v dubnu napadl sníh a zima byla do poloviny května. Léto bylo
suché, ale často chodily bouřky. Úroda byla dobrá. Konec roku byl velmi studený.
Robotníci musí chodit robotovat daleko na panská pole. Svoji práci musí dělat po večerech
a v neděli. Po vsích chodí mniši a chtějí, aby chodili do katolického kostela v Polné. Nikdo
je neposlouchá, protože tady žádní katolíci nejsou. Lidé chodí každou neděli do Polné do
bratrské modlitebny, kde se schází a poslouchají písmo z bible bratrské. Číst skoro nikdo
neumí.

Poděšín roku 1704.
Fig. 1. Rychta
Nro. 1. Obecní rychta, největší stavení ve vsi.
Nro. 7. Matieg Doležal, rychtář
Nro. 8. Thomas Sobotka
Nro. 9. Mikulass Nedielka
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Nro. 10. Georgus Nowotny
Nro. 11. Andres Zeleneg
Nro. 12. Ssimon Dossek
Nro. 13. Wawržynec Nowotny
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Obrázek výše byl pořízen z Flesarovy kroniky. Není to pravděpodobně žádná fantazie, ale
skutečné autentické obrázky z roku 1704. Bylo zde 17 domů.
Označení jednotlivých míst a objektů v obci a číslování chalup, které již v té době byly
domovními čísly označeny. Obec Poděšín byla poměrně bohatší, než Sirákov, Újezd,
Matějov a pod. Většinu obyvatelstva tvořili němečtí kolonisté, kteří přišli z německých
zemí a měli výhody, nežli původní obyvatelstvo české. Víme, že půdorysy obce se měnily
velice rychle, podle toho, kdo měl dostatek peněz, aby si mohl zakoupit půdu a tam stavět
své domky, samozřejmě jen se souhlasem vrchnosti.
Do vsi a ze vsi šlo několik potůčků, cest polních a pěšin na všechny strany. Pevná a
jednotná cesta nebyla do žádné vsi i ze vsi. Každý jezdil tam, kde bylo méně bahna a
výmolů.
Okolo vsi bylo mnoho malých rybníčků, které byly později přeměněny na louky a ornou
půdu, hlavně po roce 1775 a pak po roce 1848, kdy byla zrušena robota a tak počal hlad po
vlastní půdě a pozlátku zbohatnutí pěstováním zemědělských plodin.
(Pokračování v příštím čísle)

Václav Flesar

Jak vznikala příjmení. (4. část)
Šimek - Odvozenina od křestního jména Šimon, také Šimonovský, Šimša, Šimeček.
Šlechtický - Šlechtic buď původem, nebo jí sloužil a nebo člověk šlechetný.
Šmiraus - Z německého slova Smil, nebo šmidrkal z moravského nářečí škytat.
Šorf - Z německého slova scharf to znamená ostrý, drsný, nebo z hornického šorty, to je
místo, kde se šortovalo, tj. hledaly se rudy
Štohanzl - Špalek, stůl řeznický, zařízení v pivovaře, chmelový trs, hanzl je od jména Jan,
také obecného německého jména Steinhansel to je kámen, jeřábek nebo také zedník.
Šustr - Z německého slova, řemeslo Schuster, česky švec.
Vala - Od křestního jména Valentýn.
Vavera - Podle křestního jména Vavřinec, Vavřín (rostlina), také Vávra, Vavrouš,
Vavroušek, z Latinského křestního slova Laurentius, Laura je ženské jméno.
Vencelides - Z křestního jména Václav – Vencl = syn Václavův.
Vejvoda - Dohlížel na propůjčené vrchnostenské pozemky, nikoliv šlechtic.
Zápotočný - Z obecného názvu potok, osoba, která bydlí u nebo za potokem, také
Zápotocký, Potočný, Potůček, Potok apod.
Žák - Čekatel kněžství, student, učitelský pomocník. (Pokračování v příštím čísle) Václav Flesar

Staré mapy.
Pokračujeme se starými vojenskými mapami. Tentokrát tzv. II. Vojenské mapování.
Všimněte si množství rybníků ve vsi i okolí. Silnice neexistovaly, některé cesty se
zachovaly dodnes, některé zanikly. Dobrým orientačním znakem je křížek k Nížkovu.
Potoky nelze příliš dobře rozeznat. Tvar lesů je také jiný. Oproti mapě zveřejněné minule
má však daleko více podrobností. Lze rozeznat i domy.
J. Dočekal
Následující popis byl vyhledán a vybrán z internetu, adresa http://oldmaps.geolab.cz/ .
II. vojenské mapování – Františkovo
1819-1858, měřítko 1: 28 800
Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto
díla, oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti.
Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, což mělo také pozitivní vliv
na přesnost map. Z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1: 288 000)
a speciální (1: 144 000).
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Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly pouze výšky
trigonometrických bodů (ve vídeňských sázích), avšak zobrazovaná situace se velmi liší.
Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje
intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní
plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.
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Všimněte si rybníků a sádek ve vsi i za vsí. Dále zobrazení jednotlivých domů. Silnice ještě neexistovaly,
pouze cesty – Karbarova z Nížkova do Polná, ze Sirákova do Polné. U cesty od Sirákova k Polné je vidět
obrys vojenské pevnosti, která zde byla.
(Pokračování v příštím čísle)
J. Dočekal

Koňské příběhy.
Na vojně také u koní. – část 9.
Tohoto roku začínaly různé
družby a patronáty. Při návštěvě
zaměstnanců
podniků
byly
přípravy na jejich přivítání. My
jsme měli na koních předvést
čtverylku. Byli vybráni koně čtyř
barev. Vraníci, hnědáci, ryzáci a
bělouši. Já jsem jezdil na běluši
jménem Unce. Byla pěkná, ale
velice bázlivá. Když jsme
proplétali v různých řadách vždy
zastavila a po pobídnutí vyskočila
a chtěla utíkat zpět. Pro zábavu
byla postavena překážka, nad
kterou visely různé dobroty.
Jezdec, který na koni přeskakoval
tuto překážku, si mohl některou
utrhnout.
Mě
se
podařilo
s Cyklonem překážku dobře
skočit a utrhnout pěkný dárek.
V tomto roce bylo také výročí Žižkových vítězných bitev. My jsme se také zúčastnili této
oslavy. Hlavní ukázkou byla vozová hradba, kterou Žižka používal. V kasárnách jsme měli
vozy po německé armádě. Byly všechny stejné konstrukce. Přední i zadní kola byla stejné
velikosti a brzdy byly pohyblivé na obě strany. Jejich nevýhoda byla, že neměly váhy. Kůň,
který šel rychleji, táhnul téměř celý náklad sám. Oj měly vysunovací, proto se velice hodily
na tuto ukázku. Ve vojenských dílnách zhotovili prkenné stěny, které se na tyto vozy
nasunuly z venkovní strany. Tato hradba mohla být v řadě, ale nejčastěji byla používána do
kruhu, aby vojáci i koně byli chráněni ze všech stran. Tyto ukázky byly naplánovány za
městem na vojenském cvičišti. Při této příležitosti byly ještě další přitažlivé atrakce. Bylo
krásné počasí, proto se sešlo mnoho diváků. Já jsem se též představil ve dvou disciplínách.
Jel jsem dostih kolem celého cvičiště na koni Démon z plukovní stáje. Tento kůň byl těžko
ovladatelný a celou dráhu byl ve vedení, ale v cíli již mnoho sil neměl. Jeden jezdec nás
těsně před cílem předjel. Dále jsem se zúčastnil soutěže skokové. Tuto jsem jel na mladém
koni jménem Cyklon. Byl to první parkur, můj i tohoto koně.Absolvovali jsme bez chyby,
měl jsem proto velikou radost. Ze všech jezdců jen tři jsme přejeli bez trestných bodů.
Jedinou odměnou nám byl veliký potlesk mnoha diváků.
B.Dočekal
♦Zpravodaj 4/2005 ♦vydává obec Poděšín
♦texty připravili: Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, Bohumil Dočekal, Václav Flesar, Marie Jarošová, Aleš Marek
♦fotografie: Jaroslav Dočekal, Aleš Marek, František Rosecký
♦grafická úprava: Jaroslav Dočekal
♦ recenze: Marie Dobrovolná
16

24.1.2006
♦tisk a distribuce: Zdeněk Jaroš
♦Internet: http://podesin.cz

Zpravodaj obce Poděšín č.4/2005
♦ náklad: 180 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
♦ E-mail:

podesin@podesin.cz

17

podesin@iol.cz

