Ročník 10
Novinky.

obce Poděšín

č. 3/2006

Úvod. Vážení občané. Léto je v plném proudu. Letos se osvědčilo přísloví o tom jak
v lednu tak v červenci. Extrémní zimu vystřídalo extrémní počasí v létě. Srpen již nějakou
vláhu přinesl. Máme za sebou třetí setkání rodáků. V Sirákově proběhly oslavy 100 let
hasičů. Těsně před zahájením je náročná akce, zakrytí splavu. Byla zbourána stará
autobusová čekárna. Máme za sebou období dovolených a prázdnin. Děti se chystají do
školy a dospělí do starých vyjetých kolejí. Pro mládež, ale snad nejen pro ní, zavádíme
novou rubriku. Zabývá se krásným koníčkem, astronomií. Ukážeme, co je možno vidět na
noční obloze a další zajímavosti. Chystají se kandidátky do říjnových voleb do
Zastupitelstva obce. Občané mohou přemýšlet, koho na podzim do nového Zastupitelstva
obce zvolí. Letos je poprvé v novodobé historii obce dostatečný výběr kandidátů. J.Dočekal
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III. setkání rodáků obce Poděšín.
Hurá prázdniny ve škole a školce.
Ilona Jarošová měla závěrečné vystoupení v televizi Markíza.
Z Blažkova vyrazila Expedice na Kralický Sněžník.
V odpoledních hodinách se Poděšínem prohnala vichřice.
ZDV Poděšín s firmou John Deere pořádalo celostátní přehlídku strojů.
Otevření odbahněného rybníka Peklo v Polné.
V Sirákově proběhly oslavy 100 let hasičů.
Bylo vydáno stavební povolení na zakrytí splavu.
Zbourána stará autobusová čekárna.
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
277. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
278. Koupit 4 ks nových savic 1,6 m Profi 3-2x, pro SDH Poděšín.
279. Koupit ohňostroj na setkání rodáků.
280. Zvýšit cenu za komunální odpad o 50,-Kč za osobu a rok. To je 400,-Kč. první 2 osoby
v rodině, 350,-Kč. další 2 osoby v rodině a 300,-Kč ostatní členové rodin. Chalupáři o
100,-Kč., to je 700,-Kč., a podniky o 100,-Kč., to je na 1100,-Kč.
281. Cenu za půjčení kuchyně v KD na 300,-Kč. K této ceně se připočítají: spotřeba plynu,
spotřeba elektrické energie a škody vzniklé půjčením.
282. Vnitřní směrnice pro účetnictví obce Poděšín, dle zák.č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
283. Směrnici č. 1/2006 o vnitřním kontrolním systému. Tato směrnice má dvě přílohy.
Přílohu č. 1 "Podpisový vzor" a přílohu č. 2 "Doklad o předběžné kontrole".
Zastupitelstvo obce ukládá:
284. Správci rozpočtu navrhovat úpravu a změny rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů
dle tiskopisu Fin 2 - 12 M.
285. Hlavnímu účetnímu účtovat předpisy pohledávek a závazků v okamžiku jejich vzniku a
ne při skutečných úhradách.
286. Inventarizační komisi důsledně vyplňovat protokoly při provedených kontrolách.
Zastupitelstvo obce projednalo:
287. Ke zprávě o přezkoumání hospodaření obce, která byla vyvěšena od 15. do 30. května
2006, bylo přijato následující opatření:
a). Bude provádět důsledně úpravy rozpočtu, dle skutečných cenových položek podle
§ 15 odst. 1, § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění. Termín 30.6.2006. Zodpovídá: Hlavní účetní.
b). Zavede vnitřní kontrolní systém ve veřejné správě podle § 25 – 27 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Termín 30.6.2006. Zodpovídá: předseda
finančního výboru.
288. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2005, který byl řádně vyvěšen od 13. února do 2.
března 2006. Nejprve ruší usnesení zastupitelstva obce bod č. 274, ze dne 31.3.2006.
Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2005 byl schválen s výhradou, vzhledem
k nedostatkům uvedeným ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce ruší:
289. Vnitropodniková směrnice pro účetnictví platnou: od 1. 1. 2002 do odvolání.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 6. 2006:
- pokladna:
- term. vklad:
- bankovní účet:
Celkem:

5 773,50 Kč
1 158 348,41 Kč
1 326 713,44 Kč
2 490 835,35 Kč
J. Dočekal
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Počasí.
Duben.

Květen.

Červen.

Nejvyšší ranní teplota, dne
23., 25., 26., a 27., byla
+11°C; 9., a 29., +10°C;
28., +9°C; 17., a 18. +8°C;
1., 2., 16., 20., a 21., +7°C;
nejnižší ranní teplota, dne
6., byla 0°C; 5., a 7., +2°C;
30., +4°C; 23., 0°C; 4.,
+5°C;
průměrná
ranní
teplota
byla
+6,66°C.
Nejvyšší večerní teplota,
dne 25., +22°C; 22., .,
+21°C; 21., a 24., +19°C;
20., 23., 26., a 27., +17°C;
2., a 17., +16°C; nejnižší
večerní teplota, dne 5.,
+3°C; 11., 14., a 30., +6°C;
6., 10., a 12., +7°C; 13.,
+8°C; 4., a 28., +9°C; 7., 8.,
a 29., +10°C; průměrná
večerní
teplota
byla
+12,23°C. Počet slunných
dní 10, počet dní, kdy pršelo
5, 1 x byly přeháňky, 1x
foukal vítr, 2x padaly
kroupy 3.4. a 13.4., a jednou
3.4. byla bouřka. Největší
srážky 11.4. - 14mm, 28.4. 12mm, 14.4. - 10mm. První
polovina měsíce chladno a
potom postupné oteplování.

Nejvyšší ranní teplota, dne
19., byla +15°C; 14., a 23.,
+14°C; 17., a 28., +13°C;
16., 20., 24., 26., a 27.,
+12°C; 6., 13., 15., 21., a
25., +11°C; nejnižší ranní
teplota, dne 1., byla +5°C;
11., a 31., +6°C; 12., 29., a
30., +7°C; 2., 3., 4., 7., a
8.,+8°C; 5., 9., a 18., +9°C;
průměrná ranní teplota byla
+10°C. Nejvyšší večerní
teplota, dne 12., +22°C; 13.,
a 22., +21°C; 3., 6., 9., 11.,
a 15., +20°C; 4., 10., 18.,
19., a 20., +19°C; 5., 21.,
23., a 24., +18°C; nejnižší
večerní teplota, dne 1.,
+8°C; 30., a 31., +9°C; 29.,
+14°C; 2., a 26., +15°C; 8.,
14., 16., 17., 25., 27., a 28.,
+16°C; průměrná večerní
teplota byla +17,09°C.
Počet slunných dní 7, počet
dní kdy pršelo 10, 4x foukal
vítr a 1x byla bouřka.
Největší
srážky
konec
měsíce - 40mm, 27.5. 26mm, 17.5. - 17mm, 26.5. 12mm, 16.5. - 11mm.
Počátek měsíce chladno,
postupné oteplování a konec
měsíce byl opět studenější.

Nejvyšší ranní teplota, dne
25. a 26. byla +20°C; 17.,
21., 22., 23., a 29., +19°C;
24., a 27., +18°C; 16., a 20.,
+17°C; 15., 19., 28., a 30.,
+16°C;
nejnižší
ranní
teplota, dne 2., byla +6°C;
1., +7°C; 5., a 7., +8°C; 3.,
4., 6., a 11., +9°C; 8., a 10.,
+10°C; průměrná ranní
teplota byla +14,26°C;
Nejvyšší večerní teplota,
dne 20., +31°C; 22., +30°C;
15., 16., 24., a 27., +29°C;
14., 19., a 25., +28°C; 17., +
27°C;
nejnižší
večerní
teplota, dne 4., +10°C; 1., a
2., +12°C; 3., 5., 6., a 7.,
+14°C; 30., +15°C; 8.,
+17°C; průměrná večerní
teplota je +21,4°C; Počet
slunných dní 14, počet dní,
kdy pršelo 4, 2x foukal vítr,
přeháňky a bouřky byly 2x.
Začátek měsíce byl chladný,
ale postupně se oteplovalo
až do tropických veder.
Průměrná teplota všech tří
měsíců byla skoro na stejné
úrovni jako v loňském roce.

Z.Jaroš

Obec.
Nové stoly a lavice.
Obecní úřad nechal od firmy JAMO a truhlářství Dobrovolný vyrobit 12 kusů venkovních
stolů a 24 kusů venkovních lavic, které jsou dlouhé 3 metry. Konstrukce lavic je ze železa,
které je pozinkováno a desky jsou ze dřeva. Jsou určeny pro různé oslavy a akce, které se
konají pod širým nebem. Stejný počet stolů a lavic nechal vyrobit i obecní úřad v Sirákově
s tím, že si je budou obce navzájem půjčovat. První zatěžkávací zkouška byla na setkání
rodáků.
Z. Jaroš
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Rekapitulace minulého
volebního období 2003-2006.

- zhotovena vlajka obce
6/2006
- vydáno 5 nových pohlednic obce 6/2006
- zhotoveny mobilní stoly a lavice 6/2006
- koupena multifunkční tiskárna
6/2006
- organizace setkání rodáků
6/2006
- zakrytí splavu
9/2006
- organizace Fondu rozvoje bydlení2003-06
- zajištění odvozu odpadu
2003-06
- provoz vodovodu
2003-06
- vydávání Zpravodaje
2003-06
- provoz internetu i pro Sirákov
2003-06
- provoz školky i pro Sirákov
2003-06
- provoz internetových stránek
2003-06
- provoz knihovny
2003-06
- vedení kroniky
2003-06
- vedení foto a video archivu
2003-06
- vyplácení porodného
2003-06
- organizace voleb
2003-06
- pozemková úprava
2003-06

Pomalu končí volební období starého
zastupitelstva a nastal čas bilancování.
Co se povedlo:
- obec připojena na internet
3/2003
- nové cesty na Dolním konci
4/2003
- nové chodníky u čekárny
4/2003
- změna právní subjektivity školky 4/2003
- úprava prostoru za kult. domem 5/2003
- zakoupena sekačka na trávu
8/2003
- oprava omítky a parapetů školky 8/2003
- na úřad koupena ink. tiskárna
8/2003
- opravena hasičská zbrojnice
8/2003
- oplocení všech obecních studní
9/2003
- zhotoveny struhy kolem studní
9/2003
- dosázení stromků okolo studní
9/2003
- zakoupeny hadice hasičům
9/2003
- úpravy zapojení studní vodovodu 9/2003
- zateplení stropu kult. domu
11/2003
- plynofikován kult. dům
12/2003
- zahájeno vítání občánků v obci 12/2003
- opraveny toalety v kult. domě
2/2004
- nová cesta na Malé Straně
4/2004
- instalováno poplašné zař. na OÚ 4/2004
- převedeno 0,5 ha st. lesa na obec 5/2004
- hasičům koupeny uniformy
6/2004
- koupena elektrocentrála
6/2004
- rekonstrukce vodovodu 3. etapa 6/2004
- vyčištěn potok u čekárny
7/2004
- instalována webkamera u prodejny 8/2004
- koupeny kontejnery na plast,papír10/2004
- oprava vodojemu-střecha, stěny 10/2004
- nový chodník čekárna-prodejna 11/2004
- koupě 1,2 ha pozemků pole
1/2005
- oprava cesty okolo kult. domu
4/2005
- nový obecní rozhlas
5/2005
- investice na opravu klub. hasičů 6/2005
- rekonstrukce knihovny
6/2005
- oprava vodovodu a toalet ve školce7/2005
- oprava kanalizace
10/2005
- koupena cesta ke družstvu
11/2005
- znak a vlajka obce
12/2005
- rekonstrukce kuchyně kult. domu 1/2006
- nová cesta od školky
4/2006
- hasičům koupeny 4 hadice –savice 5/2006

J.Dočekal

Vrácení dotace.
Sdružení obcí Poděšín – Sirákov bylo
dopisem ze dne 24. července od Státního
fondu životního prostředí vyzváno k vrácení
části dotace, kterou sdružení dostalo na
plynofikaci obou obcí.
Sdružení obcí naštěstí docílilo realizováním
50% přípojek alespoň toho, že nemusí
vracet celou dotaci jako mnoho jiných obcí.
Bohužel za nesplnění ekologických přínosů
akce (plnění pouze na 20,2%) musí polovinu
vrátit. Po vznesení dotazu na fond životního
prostředí bylo sděleno, že jsou sice přípojky
napojeny, ale odběratelé většinou na plyn
netopí. Malý odběr způsobuje nízké plnění.
Sdružení mělo dostat dotaci ve výši
1.335.400,-Kč.
Zálohově
dostalo
1.081.656,-Kč., zbylých 253.744,-Kč již
neobdrželo. Nyní má sdružení vrátit
413.956,-Kč (206.978,-Kč na každou obec).
Celkový zisk z dotace po vrácení je pro
sdružení 667.700,-Kč., (333.850,-Kč na
každou obec). Není to sice tolik, jak bylo
původně slibováno, ale když vezmeme
v potaz, že většina obcí vracela dotaci celou,
tak jsme z toho alespoň něco vytěžili. Z. Jaroš
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Komunální volby.

Zakrytí splavu.

V letošních komunálních volbách, které
proběhnou ve dnech 20. a 21. října budou do
zastupitelstva obce Poděšín kandidovat tito
občané (řazeno dle abecedy):
- Dočekal Jaroslav ing. č. 9
SNK
- Enderle Jiří
č.69
SNK
- Flesar Lukáš
č.83
- Chvátal Alois
č.32
- Jaroš Petr
č.76
SNK
- Jaroš Zdeněk
č.79
SNK
- Koumar David
č.78
- Landa František
č.33
SNK
- Navrátil Vladimír
č.11
- Nejedlý David
č.91
- Rosecký František ing. č.70
SNK
- Sláma Jan
č.81
- Sobotka Zdeněk
č.21
- Šimek Zdeněk
č.68
- Šustr Zdeněk
č.61
- Vejvoda František
č.50
SNK

5. května podalo zastupitelstvo obce žádost
o vydání stavebního povolení na akci
„Úprava Poděšínského potoka“. Jedná se o
zakrytí potoka prefabrikáty pod splavem
Mlýnského rybníka. Celou stavbu, která je
na pozemcích KN 8, 9, 94 a 96 projektoval
ing. Václav Nečas ze Žďáru n.S. Po
zpevnění a zhutnění zásypu se rozšíří silnice
a bude vybudován nový chodník. Cílem
akce je zlepšení vzhledu uprostřed obce a
zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak
ostatních účastníků silničního provozu. Po
nabytí právní moci stavebního povolení
může začít firma, která vyhrála výběrové
řízení, zahájit stavbu. Výběrově řízení na
zakrytí vyhrála firma GREMIS s.r.o.
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí. Cena
1 435.000,-Kč bez DPH. S touto firmou již
byla podepsána smlouva, a tak již snad nic
nebrání zahájení stavby.
Z. Jaroš

Kandidáti označení SNK jsou sdruženi ve
straně nezávislých kandidátů Za rozvoj
obce.

Zbouraná stará čekárna.
V pondělí 14. srpna byla zbourána stará
autobusová čekárna, která nyní sloužila jako
sklad stavebního materiálu. Tato čekárna
byla postavena v roce 1962 a sloužila do
roku 1987, kdy byla postavena nová čekárna
s točnou. Zastupitelstvo se rozhodlo starou
čekárnu zbourat pro její havarijní stav.

Volit se bude jako tradičně sedmičlenný
výbor, který si ze svého středu zvolí starostu
obce.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo uspořádat
Z. Jaroš
průzkum mezi občany, koho by chtěli na
funkci
starosty.
Průzkum
proběhne
následovně: Každý volič obdrží hlasovací Zdražení odpadu.
lístek s předepsanými kandidáty. Vybraného Obecní úřad rozhodl o zdražení odpadu o
kandidáta na funkci starosty zakřížkuje a 50,- Kč na každého občana a o 100 ,- pro
hlasovací lístek dá do obálky spolu s chalupáře a podniky ročně. Důvod zdražení
hlasovacím lístkem pro volby do již byl podrobně vysvětlen v loňském letním
zastupitelstva obce.
Zpravodaji.
J. Dočekal
První
zasedání
nově
zvoleného
zastupitelstva proběhne v pátek 27. října Neplatiči pozor!
2006 (začátek bude ještě upřesněn) v Upozorňujeme všechny notorické neplatiče,
kuchyni kulturního domu. Toto zasedání že končí volební období a všechny obecní
bude veřejné a tak se občané mohou účastnit pohledávky musí být uhrazeny.
volby starosty, místostarosty a předsedů Jedná se zejména o tato č.p. 18, 54, 76, 87.
komisí.
Z. Jaroš
J. Dočekal
pondělí 14. srpna byla zbourána stará autobusová
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Hasiči.
Hasičská soutěž v Olešence.

100 let hasičů v Sirákově.

Dne 15.7. se v obci Olešenka uskutečnila
hasičská soutěž v požárním sportu O pohár
starosty obce. Soutěže se zúčastnilo pět
družstev žen a devět družstev mužů, mezi
nimiž bylo i družstvo hasičů z Poděšína ve
složení: David Nejedlý, Alois Chvátal,
Vladislav Flesar, Viktor Homola, František
Bláha, Pavel Sláma a Luboš Palas.
Hasičská družstva se se svými výsledky
umístila v tomto pořadí:
Družstva žen:
1. místo Česká Jablonná
39.00 s
2. místo Janovice
39.40 s
3. místo Olešenka
42.00 s
4. místo Pohled
55.40 s
5. místo Brzkov
78.00 s
Družstva mužů:
1. místo Česká Jablonná
40.40 s
2. místo Olešenka
41.40 s
3. místo Poděšín
45.40 s
4. místo Janovice
46.40 s
5. místo Dolní Jablonná I
47.40 s
6. místo Dolní Jablonná II
49.80 s
7. místo Brzkov
52.40 s
Přibyslav I a Přibyslav II byla
diskvalifikována.
Naše družstvo si z této soutěže dovezlo
krásný pohár a vítěznému družstvu byl
předán i pohár putovní. Soutěž byla
zakončena taneční zábavou.
R. Nejedlá

Předposlední
víkend
v červenci
uspořádali sirákovští hasiči třídenní oslavy
100 let založení sboru dobrovolných hasičů.
Vše začalo již v pátek 21. slavnostní schůzí.
V sobotu pokračovala oslava hasičskou
taneční zábavou na parketě.
V neděli byla nejprve v 10 hodin
v kapli mše za zemřelé hasiče a ve 14 hodin
byl zahájen hlavní program. Všichni hasiči
se seřadili v areálu družstva a odtud vyrazil
průvod po vsi, který měl zastávku u
památníků padlých, kde hasiči položili
věnec. Po pietním aktu dorazil průvod
k hasičské zbrojnici, kde byla výstava
fotografií a jiných dokumentů. Mezitím na
podiu všechny účastníky přivítal velitel
sirákovských hasičů Jaromír Vlček a předal
slovo starostovi sboru Zdeňku Myslivcovi.
Poté hovořil starosta obce Petr Jaroš, který
předal slovo nestorovi hasičů Karlu
Heroldovi ze Žďáru n.S. Ten s pověřením
okresního výboru předal sirákovským
pamětní list a medaili za dobrou práci. Celou
akci řídil velitel okrsku Stanislav Chalupa
z Nového Veselí.
Sbor dobrovolných hasičů v Sirákově byl
založen na ustavující schůzi 9. prosince
1906 a přihlásilo se do něj 26 členů. Prvním
starostou byl Jan Jaroš č.20 a velitel
František Fišar č.10.
Z. Jaroš

Sirákovští hasiči v rádiu.
V pondělí 3. července o půl jedné odpoledne vysílalo rádio Region 87,9 o hasičích ze
sousedního Sirákova, za které hovořil velitel sboru Jaromír Vlček a na závěr nechal zahrát
písničku „Co jste hasiči …“.
Z. Jaroš

Kultura.
III. setkání rodáků obce Poděšín dne 24. června 2006.
Za tropického počasí proběhlo III. setkání rodáků obce Poděšín. Ti se již od půl deváté
začali scházet u kulturního domu. V přísálí, kde byly hostesky Anna Jágrová, Ilona Jarošová
a Lucie Musilová se každý podepsal do pamětní knihy a mohl si koupit upomínkové
předměty, jako hrnek s vyobrazením kapličky a věnováním, dále vlaječku se znakem naší
obce, 10 druhů pohlednic, z nichž bylo 5 nově vydaných. Podklady pro pohlednice a jejich
6
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návrh sestavil Jaroslav Dočekal. Dále si občané mohli koupit brožuru „Vítejte u nás“ a
objednat si dříve vydané brožury a letecké fotografie. O půl jedenácté provedl starosta obce
Zdeněk Jaroš slavnostní zahájení. V jedenáct hodin vyrazil průvod po vsi. V jeho čele šli
hasiči Vladislav Flesar, David Nejedlý a Vladimír Řeháček, kteří nesli novou vlajku obce.
Průvod postupně došel na hřiště, kde byla připravena v klubovně pěkná hasičská výstava.
Poté se všichni odebrali do Mateřské školy. Při prohlídce budovy mohli ochutnávat různé
druhy pomazánek, které připravily zaměstnankyně školky Marie Jarošová, Jana Doležalová
a Anna Jágrová. Po prohlídce školy následovalo sázení pamětní lípy uprostřed školní
zahrady. Lípu zasadili starosta obce Zdeněk Jaroš, starosta hasičů Vladimír Řeháček a
Vladimír Korbička z Brna. O půl jedné byla zahájena mše a svěcení obecní vlajky. Ještě
před tím vyplnila děvčata z Poděšína Anna Jágrová, Anna, Eva a Jana Nejedlé volnou
chvilku u kaple zpěvem a hrou na kytary. Mši vedl nížkovský farář Josef Petrucha s pomocí
kostelníka Josefa Laštovičky a za doprovodu hudby Jaromíra Pospíchala a Josefa Králička.
Při mši farář řekl o nové obecní vlajce toto: „Proč nám dnes tuto vlajku klade obec před oči?
Abychom si živě obnovovali své společenství, přátelství, vzpomínky z mládí, ze škol,
z dospívání, z celého společenského života. Vždyť tyto vzpomínky patří k podstatě
samotného života“. Při svěcení vlajky řekl toto: „Bože v tobě má původ každé pravé
společenství. Požehnej všem, které spojuje tato vlajka, aby byli nositelé jednoty a vzájemné
pomoci i pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí
a evangeliem tvého syna Ježíše Krista našeho pána. Požehnej Bože tuto vlajku ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého amen“. Potom vlajku vysvětil. Po skončené mši se všichni
odebrali do kulturního domu na oběd a občerstvení. Po cestě, kterou absolvovali a úmorném
horku to přišlo vhod. Vysvěcenou vlajku zpět odnášel starosta obce a hasičů.
Odpolední blok programu zahajovali hasiči z Poděšína útokem motorovou stříkačkou.
Velitelem útoku byl David Nejedlý a útočící družstvo tvořili: František Bláha, Vladislav
Flesar, Alois Chvátal, Luboš Palas, Pavel Sláma a Petr Vejvoda.
Následovali hasiči ze sousedního Sirákova, kteří předvedli útok starou ruční stříkačkou,
přivezenou koňmi Petra Tlačbaby ze Záborné. Útoku se účastnili: František Bečka, Pavel
Jaroš, Zdeněk Myslivec, Aleš Neubauer, Aleš Růžička, Jaroslav Štikar.
Po hasičích nastoupili vyznavači historického šermu. Zde se zejména dětem nejvíce líbily
výstřely z perkusního kanónu a rytířské souboje. Odpolední blok zakončila koňská skupina
ve složení Jiří a Petr Jarošovi a Pavla Kučerová z Boskovic. Asi nejvíce se líbilo práskání
bičem, které předváděl Jirka a různé ukázky jízdy na koni. Na závěr se děti mohly na koních
povozit. Odvážní občané se mohli nechat vynést nad Poděšín motorovým rogalem.
Následovala volná zábava. Kdo chtěl, mohl sedět venku a užívat si večerního žáru. Někteří
se zdržovali v kuchyni a kdo má rád muziku, seděl v sále, a kdo chtěl i tancoval. Ve 22
hodin odpálil Jaroslav Dočekal překrásný ohňostroj, který se všem líbil.
O občerstvení a jídlo se po celý den starali hasiči (Alois Chvátal, Jiří Šlechtický, Jaromír
Jágr, Luboš Palas, Marcela Řeháčková, Jaroslava Nejedlá, Romana Nejedlá a další).
Na závěr si jen můžeme přát, aby i příští zastupitelstvo obce, které bude letos zvoleno
takové setkání po čtyřech letech opět zorganizovalo. Po setkání rodáků ještě zbylo několik
pamětních předmětů, které si můžete zakoupit na obecním úřadě: jedná se o 10 druhů
pohlednic po 3,-Kč; brožury Vítejte u nás za 60,-Kč; vlajky se znakem obce za 90,-Kč;
DVD (film) ze setkání rodáků 80,-Kč; hrnky s potiskem a nápisem „III. setkání rodáků obce
Poděšín, 24.6.2006“ buclík za 60,-Kč a rovný hrnek za 50,- Kč. Pohlednice lze též koupit
v prodejně Jednota. Obecní úřad děkuje všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli, i
těm nejmenovaným.
Z. Jaroš
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Náklady na „Rodáky“

Peklo otevřeno.

Přímé náklady:
- rytíři
6 000,- Kč
- rogalo
1 000,- Kč
- hudba
6 500,- Kč
- ohňostroj
5 200,- Kč
- strom
2 800,- Kč
- poštovné
1 510,- Kč
- občerstvení
3 350,- Kč
Další drobnosti na výzdobu, úklid, brigády.
Jídlo a pití zajišťovali hasiči a náklady zde
nejsou uvedeny.
Jiné náklady nepřímo související:
- hrnky
6 902,- Kč
- nové pohlednice
8 741,- Kč
- vlajky, vlaječky
54 444,- Kč
Tyto položky se prodávaly a je z nich i
příjem.
J. Dočekal

V sobotu 15. července v 17 hodin proběhlo
v Polné otevření odbahněného rybníka
Peklo. Práce na odbahnění trvaly 2 roky a za
tu dobu bylo odtěženo 150 tisíc kubíků
bahna. Jelikož město Polná na tuto akci
nedostalo dotaci, muselo celou akci
zajišťovat přes Lesní družstvo, kterého je
členem i naše obec.
Při slavnostním otevření hrála hudební
skupina Zatrestband. Otevření provedl
starosta města spolu se dvěma vodníky,
čertem, Jiříkem z Poděbrad a polenským
rychtářem, jehož doprovázel bubeník.
Během večera byly ještě k vidění seskoky
parašutistů na souš i do vody, ukázky
vodního lyžování a na závěr slavnostní
ohňostroj.
Z. Jaroš

Mandl.

John Deere.

Dne 13. června věnovaly zdarma
Poděšínské ženy dlouho nepoužívaný mandl
charitě ve Žďáře nad Sázavou.
Z. Jaroš

Ve čtvrtek 13. července uspořádala firma
Strom Praha ve spolupráci s firmami
STATON Habry, AGROMETAL, ZETECH
Man, BRANČ Zdeněk a ZDV Poděšín „Den
VYSOČINY“. Na této akci předváděli od
devíti hodin techniku Americké firmy
„JOHN DEERE“ přímo na poli v lokalitě
„U Vejvuzku“ na levé straně při cestě na
Samotín. K vidění byly traktory JOHN
DEERE řady 5020, 6020, 7020, 8030, čelní
nakladače, mačkače a lisy. Dále byla
k vidění ukázka sklizně píce, balíkování a
manipulace s ní. Zájemci si vše mohli sami
vyzkoušet.
Po celou dobu bylo zajištěno zdarma
občerstvení: klobásy, limonády i pivo, a tak
si několik set diváků z celé České republiky
přišlo na své. Konec byl kolem třetí hodiny
odpolední, protože se hnala bouřka, která
jaksi nepřišla.
Z. Jaroš

Expedice
Blažkov – Králický sněžník.
V sobotu 1. července krátce po deváté
hodině vyrazila Expedice Blažkov –
Kralický sněžník ve složení František
Dobrovolný, Josef Vytlačil, Jan Henzl
a Jaromír Vlček. Týden před touto cestou
společně postavili výše jmenovaní na
vrcholu Blažkova rozseč se stříškou. To je
strom, který se nahoře rozdvojuje. Na tu
připevnili plátek kmene stromu s nápisem
„Blažkov – 694 m.n.m.“ a desku s nápisem
„1.7.2006. Umístěno při zahájení pochodu
Blažkov – Kralický Sněžník. Hary, Dega,
Bely, Vlčák.“ Vedle toho ještě umístili
lavičku pro odpočinek kolemjdoucích. Vše
vyrobil František Dobrovolný za pomoci
syna Ondry.
(O vlastní cestě příště)
Z. Jaroš
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Domy v Poděšíně.
Č.p. 56
Od roku min.
1930
1930 Šurnický
Rudolf
1936 Neubauer J.
– prodal domek
1936 Landsman – koupil domek
1979 Landsman Ladislav – úmrtí
2006 Landsman Ladislav [1]
Přezdívka po doškách r. 1930: „Hostinec“
Č.p. 57
Od roku min.
1930
1930 Sedlák
Václav
1955 Sedlák
Václav – úmrtí
1975 Sedlák František – úmrtí
1984 Sedláková Marie – úmrtí
2006 Sobotková Ludmila [4]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Bádalů
Výměra v ha r. 1930: 2 42
Č.p. 58
Od roku 1929
1929 Jaroš Jan
postaven domek
1930 Jaroš Jan
1959 Jaroš Jan –
úmrtí
1964 Jarošová Marie – úmrtí
1970 Landa Filip – úmrtí
1994 Landová Ludmila – úmrtí
2006 Landa Jiří [4]
Výměra v ha r. 1930: 1 17
Č.p. 59
Od roku 1930
1930 Košák Josef
– postaven nový
domek
1930 Košák Josef
1933 požár
1935 Košák J. – prodal domek
1935 Strnad J. hajný – koupil domek
1955 Strnad Tomáš – úmrtí

1975 Strnadová Marie – úmrtí
2006 Řeháček Vladislav [7]
Č.p. 60
Od roku min.
1939
1939 Bečka
František – úmrtí
1963 Sláma
Martin – úmrtí
1969 Slámová Marie – úmrtí
1988 Žák Libor – zahájení stavby 1.3.
1994 Žák Libor – kolaudace nového domu
20.7., přiděleno staré volné číslo
2006 Žák Libor [5]
Č.p. 61
Od roku 1934
1934 Rosecký
Jaroslav –
postaveno nové
obytné stavení
2006 Šustr
Zdeněk [3]
Č.p. 62
Od roku 1934
1921 Šurnický
Rudolf –
povolena stavba
1934 Šurnická M.
– postavena
chaloupka
2001 Jeřábek Jaromír
2001 Čermák Jan – koupě domku
2006 Čermák Jan [0]
Č.p. 63
Od roku 1936
1936 Hanus Josef
– postaven nový
dům
1978 Hanus Josef
– úmrtí
1978 Bláha František – zahájena přístavba
poschodí 14.4.
2006 Bláha František [5]
J.Dočekal
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Fotografie

Rodáci – zahájení.

Rodáci – průvod u hasičů v klubovně.

Rodáci – návštěva ve školce.

Rodáci – sázení pamětního stromu.

Rodáci – zpěvy u kaple.

Rodáci – po mši s vysvěcenou vlajkou.

Rodáci – ukázka našich hasičů.

Rodáci – sirákovští hasiči.
10
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Rodáci – při sledování rytířského představení.

Rodáci – bude rána jako z děla.

Rodáci – kovbojové v akci.

Rodáci – kapela.

Pohár našich hasičů za 3. místo v Olešence.

Hasiči v Olešence.
11
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Školka 2006

Horní řada: Václav Holcmam, Jan Holcmam, Šimon Slabý, Bohdanka Klimentová, Lenka Jarošová,
Eva Chvátalová, Jiří Pazour, Jiří Šlechtický.
Prostřední řada: Gábinka Rosecká, Jaroslava Slámová, Natálka Poulová, Deniska Večeřová, Erička
Sekničková, Pavlínka Rosecká, Kristýnka Paříková, Eliška Jarošová.
Dolní řada: Daniel Petržílka, Jaroslav Dočekal, Luboš Černý, Mojmír Chvátal, Filip Frühbauer.
Učitelky: Margita Nedopilová a Marie Jarošová. (podtržení odchází do školy)

Škola 9. třída 2006

Horní řada: Rosecký Václav, Halík Tomáš, Bárta Jiří, Řeháčková Darina, Limon Martin, Havlíčková
Věra, Sobotka Josef, Slámová Stanislava, Sobotka Zdeněk, Dajč Jiří, Filip Tomáš
Dolní řada: Loubková Erika, Matoušek Martin, Marková Martina, Junová Barbora, Dočekal Radim,
Jeřábková Tereza, Kasalová Ivana, Filipová Petra ;
Učitelka: Věra Daňková
(podtržení jsou z Poděšína)
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Obecní rozpočet 2006 - výdaje.
Výdaje
Položka
Podnikání v zemědělství, pozemky
Pěstební činnost
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvád. a čist. odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Pořízení a obnovení hodnot míst. kult.
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnosti místní správy
Využití volného času dětí a mládeže
Celkem

Plán 2005 Plán 2005 Skut. 2005 Plán 2006
po
změnách
25 500
100 500
98 203
0
10 000
10 000
16 619
10 000
800 000
800 000
847 323
500 000
205 000
205 000
232 215
5 000
35 000
35 000
29 047
35 000
120 000
120 000
77 673
95 000
0
0
40 472
37 000
160 000
160 000
20 870
580 000
70 000
70 000
131 078
136 000
84 100
84 100
84 100
78 000
7 000
56 000
58 154
82 200
2 000
2 000
1 764
2 000
1 000
1 000
0
0
101 000
193 000
92 702
500
20 000
20 000
7 549
158 500
65 000
65 000
40 470
81 000
1 000
1 000
0
0
6 000
6 000
5 667
6 000
25 000
25 000
15 780
16 000
0
25 000
25 000
0
2 500
2 500
0
0
3 000
3 000
7 682
22 500
5 000
5 000
11 079
12 000
105 000
105 000
109 429
110 000
85 000
85 000
42 024
40 500
50 000
50 000
63 922
3 500
95 000
95 000
83 815
84 500
116 900
131 900
77 851
104 800
0
0
0
100 000
2 200 000 2 456 000
2 220 485 2 300 000
J. Dočekal

Školka.
Přežblepty ve školce.
1. Lenička s Eliškou se houpají na váhové houpačce. Lenička nadskakuje a říká Elišce:
„Nehoupej mě tolik, budu mít placatej zadek a nikdo si mě nevezme.
2. Děti foukaly ve školce z bublifuku a dělaly bubliny. Šimůnek na to povídá: „Paní učitelko
ono to jde dělat bubliny i brčkem. To si vezmete sklenici do ní vodu a přidáte javor (jar) a
foukáte bubliny. Já to tak doma dělám“.

Odchod učitelky.
Dne 30. června odešla z Mateřské školy do důchodu paní Margita Nedopilová ze Žďáru
n.S., narozena 5. července 1948, která nastoupila do Poděšína 1. února 2003. Obecní úřad i
zaměstnanci školky ji přejí mnoho pohody v nové životní etapě.
M. Jarošová
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Nevěsta pro milionáře.
Před nedávnem jsem se vrátila z Bratislavy, kde jsem se
zúčastnila reality show s názvem Nevěsta pro milionáře.
CASTING.
Na Slovensku se přihlásilo 500 a v Česku 600 dívek. Slovenský
casting proběhl v Bratislavě a na něm bylo vybráno 21dívek.
Druhý casting probíhal v Praze a byla na něj pozvána pouze
třetina přihlášených včetně mě. Už když jsem v neděli 9. dubna
v 8 h ráno vstoupila do místa, kde probíhal výběr, nedávala
jsem si žádnou šanci na postup.
Součástí castingu bylo vyplnit několikastránkový dotazník, poté
kamerová zkouška, kde jsme měly za úkol zahrát různé role a
poslední částí byla zkouška z německého jazyka. Následně
porota vyhlásila 30 dívek, které postoupily do druhé části
výběru, kteréhož součástí byl pouze příjemný rozhovor s porotou. Ani jsem neměla žádnou
trému, protože jsem si byla jistá, že mě nevyberou a možná ta uvolněnost zabrala, protože
jsem byla vybrána já a další 3 dívky. Hned druhý den v 9 h ráno jsme měly být v Bratislavě,
kde jsme se poprvé setkaly se slovenskými dívkami. Musely jsme postoupit několik testů,
abychom se mohly zúčastnit natáčení. Byla to lékařská prohlídka, poté pohovor
s psychiatrem a nakonec jsme podstoupily několik psychologických testů a testů osobnosti.
Když jsme tím vším prošly, ubytovali nás v hotelu a druhý den ráno probíhalo focení do
novin. Poté jsme jely na 2 dny domů, abychom si sbalily věci na měsíc a půl a zařídily
všechny potřebné věci.
V pátek ráno jsme měly sraz v hotelu Carlton v Bratislavě, který je velmi krásný, ale také
velmi drahý. Poté co nás ubytovali, okamžitě nám sebrali mobilní telefony a izolovali od
vnějšího světa, hlídali nás bodyguardi a pod pokutou 1.000 000,- Sk zakázali jakýkoliv
kontakt s lidmi kromě štábu, telefonování, čtení novin a časopisů a dívání se na televizi.
SOBOTA 15.6.
Druhý den jsme měly na programu už více příjemnější věci a to byl osobní pohovor se
stylistou a kosmetičkou a následně zkoušky šatů a bot na různé příležitosti, následně jsme si
každá poseděla u kadeřníka, kde nám obarvili a ostříhali vlasy podle jejich potřeby. Musejí
mít totiž různé typy dívek, tak některé blondýnky se změnily v brunetky atd. Večer jsme
měly volno, tak jsem s dívkami navštívila fitcentrum, bazén a saunu, které bylo součástí
hotelu. Zajímavé bylo, že všude nás musel vždy doprovázet alespoň jeden bodygard.
NEDĚLE 16.6.
Probudilo mě ostré světlo a něčí hlas,který nám oznamoval, že jestli nebudeme za 5 minut
dole v hale, kde je natáčecí prostor, tak budeme vyloučené ze soutěže. A dole prý se poprvé
setkáme s naším budoucím „snoubencem“. To světlo bylo od kamer, kterých bylo v našem
pokoji rovnou pět. Hlas, který patřil moderátorovi celé šou Vilu Rozborilovi, sice i se
čtyřmi kamerami následně pokoj opustil a vydal se budit ostatní dívky, ale jeden
kameraman zůstal v našem pokoji a stále natáčel a 5 minut je příliš krátký čas na to, stát se
krásnou. Tudíž nastal zmatek. Oblečení jsem si natáhla na noční košili, rozčesala si vlasy a
utíkala dolů do určené místnosti. Cestou jsem potkávala ostatní účastnice, které běžely buď
rovnou v nočních košilích a nebo se oblékaly cestou. Natáčecí místnost byla plná kamer, nás
do ní zavřeli na 8 hodin a nemohly jsme jí opustit. Zvukaři nám připevnili mikroporty a
číšníci nám nosili jídlo i pití. Moderátor nám představil muže, který je v celé soutěži
14
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důležitý. Milionář Jan Novotný, který se narodil
v Praze a nyní žije v Německu, kde má svou
firmu s nemovitostmi a s auty. V průběhu dne se
každá z 25 dívek individuálně s Janem setkala a
měla 2 minuty na to, aby ho nějakým způsobem
oslnila a přesvědčila, že právě ona je ta pravá.
Některé dívky mu tancovaly, jedna recitovala
báseň, druhá s ním mluvila španělsky, ale většina
mluvila o sobě a svých zálibách. Poté Honza dostal o každé z nás informace v podobě
našich dotazníků, také fotografie a videozáznamy z castingu.
Nastal Obřad růží, kterým končí každá televizní epizoda. Jan má za úkol vždy vyřadit určitý
počet dívek. Rozdá rudé růže těm dívkám, které postupují do dalšího kola a ty, které růži
nedostanou, končí v soutěži. Tentokrát vyřadil Jan 5 děvčat a zůstalo nás 20.
PONDĚLÍ 17.6.
Ráno jsme poskytovaly rozhovory novinářům a natáčely individuální výpovědi do
televizních zpráv. Po obědě nás produkce odvezla do vzdálených Beladic u Nitry, kde jsme
měly pronajatý celý hotelový zámek s nádherným parkem a krásnými apartmány. Nemohly
jsme se zatím ubytovat, protože v blízké době měly být vyřazeny další dívky. Na večer byla
naplánovaná party, abychom se mohly s Janem lépe poznat v uvolněnějším prostředí.
Stylista nás oblékl do nádherných večerních šatů, kosmetičky nalíčily a kadeřníci načesali.
Nakonec následovalo opět focení do novin a časopisů a natáčení televizní reklamy na
šperky firmy, která tuto reality show sponzoruje. Na party nás dovezla luxusní limuzína. Jan
nás čekal u vchodu a každou z nás romanticky přivítal políbením ruky. Po pár skleničkách
jsme se uvolnily a party probíhala příjemně. Pozdě v noci se Honza vytratil a moderátor
nám oznámil, že začíná Obřad růží. Jan přišel a nesl 15 růží, tudíž bylo jasné, že opět
vypadne ze soutěže pět dívek. Ty musely okamžitě opustit zámek my ostatní jsme se šly
ubytovat.
(Pokračování příště)
Na obrázku Park Hotel Tartuf v Beladicích nedaleko Nitry, kde jsme byly během soutěže
ubytovány.
Ilona Jarošová

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (6. část)
- 1563
Od konce minulého roku panují silné mrazy. Ve vsi ve studni není žádná voda, protože ji
všechnu mráz vytáhl pod led. Mrazy drží do poloviny ledna. V létě přišla velká průtrž
mračen a silné povětří. Skoro všem chalupám to střechy potrhalo. Některé střechy celé to
odneslo o kus dál. Stromy jsou vytrhány i s kořeny. Každý se již připravuje, až po žních
bude, aby slámu na došky mohl dát a střechy opravit.
Robotníci s voly a koni holcují (sváží) dřevo. Otop vozí do Nížkova, Rudolce a Veselí. Jsou
kolem toho velké nevole (hádky) mezi mladými a staršími robotníky.
Mlýn v Poděšíně byl dokončen a letos se bude první obilí tam vozit. Ten mlýn je celý ze
dřeva, jen kde jsou vantroky je spodek z kamení a koleso mlýnské je veliké. Voda se naplní
až po okraj rybníka a potom se vypouští, aby se rybám neuškodilo. To se pak mlít dá. Až
voda zase doteče, tak se to znovu opakuje. Ten mlynář svobodník je (vykoupil se z robot),
15
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tak robotovat nemusí, jen daně platí do Polné na zámek. Na to panští úředníci nikdy
nezapomenou. Všichni jsou rádi, že je zde mlýn.
Panstvo z Polné nařídilo stavět haltýře na ryby. Několik jich bude v Sirákově, Poděšíně a
Nížkově.
V této době se dělaly okénka tak, že močové měchuřiny z prasat se napnou na rámek a až
vyschnou dávají se do oken. Podobně poslouží i kůže z jehňat.

- 1565
Zima drží do konce dubna. Bylo hodně sněhu, který ještě mnohde leží a po cestách je hodně
bláta. V říjnu už zase padá sníh.
V listopadu jsou hony. Přijeli páni z Polné a Přibyslavi. V Polné jsou páni zvaní Žejdlicové,
to panstvo české jest, ale ti panští úředníci jsou tuze zlí. Panstvo přijelo s 12. koňmi a mělo
14 psů na štvaní. Robotníci ze všech pozvaných vsí museli jít zvěř nahánět, to všechno
zadarmo. Honilo se v Poděšíně, Sirákově, Janovicích a Záborné. Bylo ubito 6 jelenů, 19
srnců, 1 vlk, 48 divokých zajíců, 4 jezevci starý, 1 jezevec mladý, 6 koček domácích v poli,
11 psů domácích v poli, 8 kun, 4 tchoři, 8 lasic, 1 svině divá stará, 8 mladých, 19 bažantů,
14 koroptví, 4 sojky, 9 vran, 3 ostříži, 2 orli, 28 divokých kačen.
V tomto roce je zmínka o Kateřině kořenářce z Poděšína, která léčila nemocné svými
lektvary, které si sama vaří.

- 1566
V létě jsou velká horka, žně jsou velmi brzy. Přede žněmi je všude plno kobylek, které
přiletěly a skoro veškerou úrodu sežraly, hlavně řepu a zelí. Za deset dnů bylo sežráno skoro
všechno. Pak odletěly neznámo kam. Zima začala v polovině listopadu. Je déšť, sníh i mráz.
Silné mrazy jsou koncem prosince.
Robotníci vozili len do Žďáru a Veselí na jeho zpracování. I v Nížkově je velká stoupa
(lisovna) na olej lněný. Ten lněný olej je potřebný na jídlo i když není moc dobrý. Všude se
vyrábí lněné plátno pro potřeby každé rodiny.
V Sirákovské huti je málo práce, protože není materiál na sklo. Huť nevyrábí od konce
listopadu do konce května, potom se pomalu rozjíždí.
Je slyšet, že mají přijít nové daně na robotný lid. To je zlé, protože peníze nikdo nemá.
Každý je chudý a mnohdy nemá nic do huby. Nejvíce se chodí robotovat do Veselí, je to
skoro lepší jak do Polné. Někdy také do Německého Rudolce, podle toho jak se panstvo
domluví. V Rudolci je dobře jak pro toho, kdo tam bydlí, tak i
pro cizího. On je tam na zámku hodný pán jménem
Chroustenecký.
V září přišel do vsi Poděšínské oheň a 4 chalupy padly
popelem. Tak zůstalo zdravých jenom 9 chalup a jedna
rychta. Ti co vyhořeli, pryč ze vsi odešli ke svým příbuzným.
Ono jim nic nezůstalo jen dvě ruce na robotu. 2 rodiny byly
Němci a 2 rodiny Češi. Vyhořelí byli to Grubhofer Joseph,
Haubeld Wolf, Wacslav zvaný nedielka, a Ludwik zvaný
czyncžera (Činčera). Vlci potrhali dočista v Nížkově 8 ovcí, 2
ovce v Sirákově rychtáři a 5 ovcí v Poděšíně.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
Na obrázku je kaplička v Sirákově r. 1710. Zobrazeno: křížek
na střeše, zavěšený zvonec, šindelová střecha, dřevěné stěny
z trámků, dveře, podezdívka z kamene na vyvýšeném místě.
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Kronika.
1. světová válka – pokračování
Školství za války.
V době války byl v Poděšíně definitivním řídícím učitelem pan Josef Med a definitivním
učitelem pan Ludvík Eis. Tento byl telegraficky povolán dne 16. května 1915 k nastoupení
služby ke svému pluku. Od té doby vyučoval pan řídící obě třídy sám. Dne 1. září 1917 pan
Josef Med byl na svou žádost přeložen za definitivního řídícího učitele do Dolní Krupky na
jeho místo nastoupil napřed zatímně a pak definitivně pan František Schülc. Do 1. října
1916 bylo vyučování všech žáků společné jako jednotřídka (76 žáků !). od 1. listopadu 1916
bylo vyučování polodenní a sice: II. třída dopoledne a I. Třída odpoledne. Tento způsob
trval až do 7. listopadu 1918, kdy se vrátil z vojny pan Ludvík Eis.
Jelikož muži byli z každého stavení na vojně, proto žáci pomáhali při hospodářských
pracích. Docházka v úředních školních knihách se ani nezapisovala, ale dle vyprávění žáků
z tehdejší doby byla ubohá. Vedle toho žáci 12-ti letí dostávali úlevu od 1. května do 1.
listopadu nešli vůbec do školy. Žák vyšel ze školy jakmile mu bylo14 let. Učitelstvo mělo nad
sebou velmi přísný dozor a jakmile někdo byl podezřelý, že není dosti loajální k domu
Habsburskému, byl poslán do fronty s poznámkou „p.f.“ (politische verdechtig) = politicky
podezřelý a dáván na nejnebezpečnější místo.
Žákům byla do hlavy cpána hymna „Zachovej nám Hospodine, císaře a jeho zem.“ Byly
slavnosti na počest rakouských vítězství, oslavy panovnického rodu a různé sbírky. Ve
školním roce 1914 – 1915 žactvo nasbíralo 7½ kilo sušeného listí z ostružin, z čehož se vařil
vojákům čaj. Dívky upletly 6 párů ponožek a 8 párů nátepníček. Papírových vložek do bot
ušily 760 párů. Sbírka kovů vynesla 8 kilo mosazi a zinku, což bylo zasláno c.k.
dělostřeleckému skladišti v Praze. Jinak byly sbírky pro „Zemskou péči o mládež“ v Praze,
která se starala o české dítky. Když roku 1917 bylo založeno „České srdce“, které mělo za
úkol posílati neduživé, hladové děti na venkov, aby nezahynuly, přihlásilo se v Poděšíně
několik občanů, kteří o prázdninách přijali tyto dítky do své péče. Bylo jich dosti.
Persekuce vlastenectví.
Ve školách byly zaváděny za války nové čítanky s naprosto rakouským duchem, byl zákaz
zpívati národní a vlastenecké písně, spolky rozpuštěny a běda tomu, kdo by nějak hovořil
sympaticky o Rusku, Srbsku, Francii atd. Přezevšecko přece jen lidé i učitelé dosti si řekli,
ale museli dáti pozor, aby je někdo neudal. Mnohý odvážlivec se opovážil udělati vtip u lesa
s ozvěnou: „Jak je ti Rakousko?“. Ozvěna mu odpověděla: „Ouzko“
Válečné půjčky.
Světová válka stála mnoho peněz a proto se vypisovaly válečné půjčky. Celkem jich bylo
osm. Naši lidé neradi upisovali, protože věděli , že se tím válka prodlužuje a podporuje své
utiskovatele. Agitovalo se všemi prostředky. Vojín musel upsati, aby dostal dovolenou.
Samostatný hospodář musel též upsati, když měl býti zprostěn. Na vsích měli těžkou úlohu
většinou učitelé, kteří měli válečné půjčky sbírati. Při špatném výsledku úřady viděly malou
loajalitu. Dle školní kroniky je znám obnos při IV. půjčce 6.000,-Kč a při VII. půjčce
11.650,-Kč. Chytří lide půjčky prodávali, aby mohli vyhověti při nové, nebo je nechali
přepisovat tj. že třeba ze IV. udělali V. apod. Po válce je republika Čs. částečně proplatila.
Opsal: Z. Jaroš
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Sport.
Fotbal. V sobotu 17. června jsme odehráli poslední zápasy žďárské ligy v malé kopané.
Tuto soutěž již hrajeme druhým rokem, ale až letos se nám podařil postup do vyšší ligy.
Tento postup jsme si vybojovali 10 výhrami, 3 remízami a 3 prohrami. Doufejme, že tato IV
liga nebude pro nás konečnou stanicí a příští rok opět postoupíme.
Tým
Z
V
R
P
Skóre
B
1.
Březí nad Oslavou
16
14
1
1
84
:
18
43
2.
Brojlers Poděšín
16
10
3
3
65
:
29
33
3.
All Starrs
16
10
2
4
63
:
33
32
4.
Gympl ZR
16
8
3
5
52
:
30
27
5.
Tango Team
16
8
2
6
44
:
38
26
6.
NTC Moravec
16
7
2
7
44
:
53
23
7.
Truc Team
16
5
0
11 34
:
50
15
8.
Šajtle 04
16
3
1
12 29
:
51
10
9.
FC Kopálisti
16
0
0
18 15
:
128 0
Naším nejlepším střelcem se stal Milan Flesar, který vstřelil 18 branek a nejlepším
brankářem se stal Zbyněk Sedlák s průměrem 1,3 branky na zápas. Jednotlivé utkání
(podzim / jaro): Poděšín – Gympl ZR > (0:0 / 3:7) , Poděšín – Březí n. Osl. > (1:1 / 1:4) ,
Poděšín – Šajtle 04 > (5:3 / 2:0) , Poděšín - FC Kopálisti > (15:1 / 9:0) , Poděšín – All
Starrs > (3:1 / 1:4) , Poděšín – Tango Team > (4:1 / 5:1) , Poděšín – Truc Team > (2:1 / 5:2)
, Poděšín – NTC Moravec > (7:1 / 2:2)
V průběhu letošní sezóny nastoupili za Poděšín: Lukáš Flesar, Milan Flesar, Vladislav
Flesar, David Koumar, Jan Koumar, Milan Koumar, Martin Landsman, David Nejedlý,
Martin Peřina, Zbyněk Sedlák st., Zbyněk Sedlák ml., Milan Sobotka, Michal Šorf a Milan
Šorf. Dne 24. června se odehrál první ročník Macourovské ligy. Tato liga je nově založená
a zúčastnilo se jí prozatím jen 4 týmy – Macourov, OD Žďár nad Sázavou, Žižkovo Pole a
Brojlers Poděšín. Všechny zápasy se odehrály na hřišti na Žižkově Poli systémem každý
s každým. Hrací doba byla pro malou účast upravena na 2 x 15 minut. Naším prvním
soupeřem se stal celek z Macourova, kterého jsme porazili 3:0. Dvě branky vstřelil Michal
Šorf a třetí Milan Flesar. Druhé utkání proti Žižkovu Poli jsme také vyhráli a to poměrem
4:2. Dvě branky dal opět Michal Šorf a po jedné Lukáš Flesar a Martin Peřina. Poslední a
rozhodující utkání se hrálo proti OD Žďár nad Sázavou, který s námi dlouho držel krok, ale
nakonec fyzicky odpadl a my zaslouženě vyhráli 4:2. Dvě branky vstřelil Martin Peřina a
Michal Šorf. Hráli: Lukáš Flesar, Milan Flesar, Milan Koumar, Tomáš Musil, Martin
Peřina, Michal Šorf a Milan Šorf.
Poděšín Macourov Žďár n.S. Žižkovo Pole Skóre body poř.
Poděšín
--------- 3:0
4:2
4:2
11:4 9
1
Macourov
0:3
---------5:0
2:3
7:6
3
2
OD Žďár/Sáz 2:4
0:5
---------4:3
6:12 3
4
Žižkovo Pole 2:4
3:2
4:3
---------9:9
3
3
Tuto ligu jsme bez hořkosti porážky vyhráli a vybojovali tak první místo. Díky tomuto
umístění se 5. až 6. srpna zúčastníme utkání o “Pohár vítězů pohárů“. Toto klání se odehraje
v Jihlavě na trávníku III. generace pod záštitou Českomoravského svazu malé kopané.
Doufejme, že překvapíme a umístíme se nějakém pěkném místě.
Jan Koumar
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Házená - Rozlosování 1. ligy házené.
V minulém zpravodaji jsem psal o postupu házenkářů mužů z Nového Veselí pod vedením
trenéra Františka Vejvody do 1. celostátní ligy. Protože na jejich zápasy jezdí několik lidí
z Poděšína a další se letos jistě přidají, píši jejich rozlosování zápasů, které budou hrát
v hale ve Žďáru n.S. (Na Bouchalkách). Všechny začátky domácích utkání jsou v neděli
v 16.30 hod. 10.9.2006 Nové Veselí – HK Slávia Praha, 17.9. N.V. – TJ Náchod, 1.10. N.V.
– Fatra Slávia Napajedla, 15.10. N.V. – HK Slávia VŠ Plzeň, 5.11. N.V. – HK Chomutov,
19.11. N.V. TJ Sokol Prostějov. Rozlosování druhé poloviny soutěže vyjde v dalším
zpravodaji.
Z. Jaroš

Koňské příběhy.
1

Na vojně také u koní. – část 12.
Jiskřící motorka.
Na vojně jsme také jezdili na koních do přírody
na vyjížďky. Tentokrát jsme jeli okolo velikých
hald, na které v sezoně cukrovaru vyvážely
vozíky odpad od pecí. Na tyto hromady jsme
zkoušeli, kdo vyjede nejvýš. Koně se bořili,
nahoru se jim nechtělo jet. I na zpátečním sjezdu
chtěli rychle utíkat dolů. Bylo to velice
nebezpečné neb dole na tvrdé zemi padali na
kolena. Mě se podařilo vyjeti nejvýše a také dolů
jsem sjel pomalým krokem. Protože bylo po
dešti, jeli jsme domů po asfaltové silnici. Když
jsme sjížděli z velkého kopce, polekalo nás
zvláštní skřípění. Kolem nás letěla motorka i
s jezdcem, který se snažil nám vyhnout. Protože
nás uviděl, až přijel na vrchol kopce, zabrzdil a
neudržel rovnováhu. Na mokré silnici dostal
smyk a padl na bok. Protože jel velice rychle,
proletěl kolem nás s velkým hlukem a od
stupačky se jen jiskřilo. Koně se pod námi splašili, byli jsme rádi, že jsme se udrželi
v sedlech. Stačilo jen málo a motorka by poranila koním v té rychlosti nohy a všichni
bychom popadali.

Kování kopavých koní.
Na vojně jsem se také naučil správně zvedat zadní nohy koním, i klidným, aby se nelekali.
Nohy se nesmí zvedat znenadání. Například levá se zvedne tak, že se levou rukou přejede
po hřbetu od předu až na záď, kde se nechá opřena a pravou rukou se noha nadzvedne. Pod
tuto nohu se podsune levé koleno a ve spěnce se uchopí oběma rukama. Na koně, kteří si
nenechají takto nohu zvednout, musí se použít dlouhý provaz. Uváže se mu na krk a
provlékne se mezi přední nohy. Na zadní nohu se uváže ve spěnce. Několik pomocníků
tento provaz natáhne a tím se noha zvedne. Takto může být kůň okován. Jestli se ještě
vzpouzí, dostane tak zvanou fajfku. To znamená, že se mu na horní pysk navleče motouz a
tímto se otáčí. Protože je to velmi bolestivé, kůň se uklidní. Fajfka se používá i při
ošetřování zraněných koní, kteří se tímto uklidňují. Je to však velmi drastické.
B. Dočekal
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Astronomie.
Zavádíme novou rubriku, která se bude věnovat hvězdám. Ukážeme si, jaké souhvězdí je
právě možno vidět na obloze, planety a jiné zajímavé objekty. Pomocí mapky oblohy si je
můžete na obloze sami najít. Pro zájemce mohu poskytnout podrobnější informace.

Noční obloha – léto.
Výrazná je Mléčná dráha, která se táhne jako stříbrný pás od severu k jihu přes celou
oblohu. Jedná se o naši Galaxii, tedy seskupení milionů hvězd ve tvaru disku o průměru
100 000 světelných let. Na obloze můžete pozorovat několik výrazných souhvězdí. Nikdy
nezapadající Velký vůz, vedle Malý vůz s hvězdou Polárkou, která stále míří na sever. Oba
obepíná rozsáhlý Drak. Výrazná je Kasiopeja ve tvaru W a poblíž Cefeus. Přímo nad
hlavou září Vega v souhvězdí Lyry, hned vedle letí Labuť s jasnou hvězdou Deneb a na jihu
Orel. Poblíž malý Delfín a Šíp. Na východě velký Pegas s Andromedou a později Perseus.
Na západě zajímavý Herkules a Pastýř s jasným Arkturem. Brzy po setmění je možno na
západě vidět jasnou planetu Jupiter. Před rozedněním je na východě velmi jasná Venuše
(Jitřenka) a poblíž méně jasný Merkur. Saturn a Mars nejsou pozorovatelné. Na ostatní
planety musíte mít dalekohled, protože jsou slabé a pouhému oku neviditelné.
J.Dočekal
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