Ročník 10
Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2006

Úvod. Vážení občané. Je tu podzim se vším, co podzim přináší. Dny se zkracují, sluníčka
ubývá, počasí nic moc a objevují se první mrazíky. Letošní podzim přinesl i něco nového. Je
to po volbách nové zastupitelstvo obce. Letos měli voliči možnost výběru z poměrně mnoha
kandidátů. Bývalé zastupitelstvo dostalo velkou konkurenci. Volby obvykle bývají odrazem
toho, jak bývalí pracovali, či jaké populární kroky podnikali. Podle výsledků letošních voleb
jsme na tom nebyli tak špatně. Byla ukončena hrubá stavba zakrytí splavu. Příští rok se
může rozšířit silnice a postavit nový chodník. Zvýší se tak značně bezpečnost v této části
obce. Zbude tak poslední úsek chodníků od křižovatky na konec vsi k Sirákovu, který je
také naplánován. Přejeme novému zastupitelstvu poněkud klidnější volební období, než
mělo to bývalé a hodně úspěšných akcí pro rozkvět obce.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Nový splav.
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Narodil se Jaromír Jágr č.93.
Předáno staveniště pro stavbu zakrytí splavu.
Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
Ve školce nová učitelka paní Alena Vondráčková.
Zahájena stavba zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem.
V 15.15 hod. přeletěla nad Poděšínem od Sirákova reklamní vzducholoď.
V Nížkově proběhlo II. setkání rodáků.
Letos poprvé byla vykradena prodejna Jednoty.
Veřejná schůze za účasti 22 občanů.
Podruhé byla vykradena prodejna Jednoty, zloděj dopaden.
První den voleb. Volit přišlo 105 občanů.
Druhý den voleb volilo 69 občanů. Volby vyhrál Landa František.
Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka.
Zakrytým splavem protekla poprvé voda.
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
290. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
291. Výběrově řízení na zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem vyhrála firma GREMIS
s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 15 54 44 51, zastoupená Miroslavem
Štolou, jednatelem společnosti. Cena 1 435.000,-Kč bez DPH.
292. Smlouvu o dílo č.19/06 mezi firmou GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké
Meziříčí a obcí Poděšín na zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem.
293. Vyhlášku o počtu členů zastupitelstva obce Poděšín pro volby konané 20. a 21. října
2006. Počet zastupitelů obce Poděšín bude i nadále 7 (sedm).
294. Cenu za půjčení nových lavic a stolů na 70,-Kč za soupravu a den, to je za 2 ks lavic a
jeden stůl. Pro obecní úřad Sirákov a organizace v obci Poděšín se stoly a lavice
půjčují zdarma.
295. Vrátit poměrnou část dotace ze státního fondu životního prostředí. Jedná se o částku
206.978,-Kč., které budou převedeny na Sdružení obcí Poděšín – Sirákov a odtud
s druhou polovinou ze Sirákova přijde odeslat 413.956,-Kč na státní fond životního
prostředí.
296. Zbourat starou již nepoužívanou čekárnu. Odůvodnění: Stavba je ve špatném stavu a je
na spadnutí.
297. Rozdat do každé rodiny při roznosu Zpravodaje č.3/2006 po 1 ks vlaječky se znakem
obce a 1 sérii pohlednic obce Poděšín.
298. Uspořádat veřejnou schůzi, a pozvat nové kandidáty do zastupitelstva obce.
299. Úpravy obecního rozpočtu za rok 2006.
Zastupitelstvo obce stanoví:
300. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce
Poděšín konané ve dnech 20. a 21. října 2006, ve výši 4, to je 3 členové komise +
zapisovatel.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
301. Ilonu Jarošovou zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva
obce Poděšín konané ve dnech 20. a 21. října 2006.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
302. Volební průzkum na kandidáta do funkce starosty v průběhu komunálních voleb dne
20. a 21. října 2006.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 9. 2006:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

12 829,00 Kč
1 873 092,90 Kč
1 885 921,90 Kč
J. Dočekal
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Počasí.
Červenec.
Nejvyšší ranní teplota, dne 27., a 28., byla +22°C; 9., 11., 23., 24., a 29., +20°C; 8., 10., 12.,
13., 22., 25., 26., a 30., +19°C; nejnižší ranní teplota, dne 5., byla +11°C; 4., +12°C; 16.,
17., a 18., +13°C; 1., 2., a 3., +14°C; 15., +15°C; průměrná ranní teplota byla +17,29°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 20., +33,5°C; 21., a 28., +33°C; 19., 22., 23., 26., a 27.,
+32°C; 24., a 25., +31°C; 10., a 18., +30°C; nejnižší večerní teplota, 1., a 14., +20°C; 29.,
+22°C; 2., 3., 9., 15., a 16., +23°C; 13., +24°C; 4., 5., a 12., +26°C; průměrná večerní
teplota byla +27,55°C. Počet slunných dní 18, pršelo při vichřici a 3x málo večer, 3x byla
bouřka, 1 byla ranní mlha, vítr tento měsíc foukal 3 dny. 12. července ve 14 hodin přišla
vichřice, ale škody byly jenom malé. První polovina měsíce teplo, potom mírné ochlazení a
třetí dekáda tropická vedra. Srážky byly nepatrné, jenom 16 mm za celý měsíc. Že to byl
nejteplejší červenec za poslední roky ukazuje tato tabulka průměrných teplot:
Červenec
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ráno
12,8°C 14,3°C 14,50°C 16,29°C 14,50°C 15,51°C 17,29°C
Večer
18,1°C 21,4°C 21,03°C 21,71°C 20,77°C 22,26°C 27,55°C

Srpen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 1., byla +19°C; 2., 8., a 20., +17°C; 7., +15°C; 3., 6., 17., a 21.,
+14°C; nejnižší ranní teplota, dne 10., a 30., byla +9°C; 14., 16., 24., 29., a 30., +9°C; 14.,
16., 24., 29., a 31., +10°C; 15., +11°C; průměrná ranní teplota byla +12,77°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 17., +27°C; 18., a 19., +26°C; 2., +25°C; 1., +23°C; 16., a 24., +22°C;
8., 9., 11., 13., 21., a 23., +20°C; nejnižší večerní teplota, dne 31., +12°C; 28., a 29., +13°C;
4., 5., 12., a 30., +14°C; 6., a 7., +15°C; průměrná večerní teplota byla +18,29°C. Počet
slunných dní 5, pršelo 12 dní plus ranní déšť 2 dny, večerní déšť 3 dny a v noci pršelo 2x, to
je celkem 19 dní, kdy pršelo, 1 den foukal vítr. Srpen byl jako v loňském roce chladný.
Největší srážky 7., = 45 mm, 4., =19 mm, 5., 6., zhruba po 15 mm. Jak byl červenec
slunečný, tak zase srpen deštivý a občas i studený. Jenom začátkem druhé poloviny měsíce
bylo 5 dní tepleji.
Srpen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ráno
13,2°C 14,7°C 15,50°C 16,83°C 14,64°C 13,06°C 12,77°C
Večer
22,6°C 22,2°C 20,51°C 24,64°C 23,67°C 19,84°C 18,29°C

Září.
Nejvyšší ranní teplota, dne 4., byla +18°C; 5., +17°C; 3., 6., 15., 16., a 17, +15°C; 18., a 26.,
+14°C; nejnižší ranní teplota, dne 9., byla +6°C; 1., 11., a 21., +8°C; 10., a 30., +9°C; 12.,
22., 23., 27., a 29., +10°C; průměrná ranní teplota je +11,86°C. Nejvyšší večerní teplota,
dne 6., a 7., +23°C; 4., +22°C; 5., +21°C; 12., a 18., +20°C; 2., 3., 10., 13., 14., 17., a 22.,
+19°C; nejnižší večerní teplota, dne 8., +15°C; 23., a 27., +16°C; 1., 9., 19., 20., a 28.,
+17°C; průměrná večerní teplota je +18,53°C. Počet slunných dní 13, pršelo 3x večer, vítr
foukal 10 dní, 1x byla ranní mlha. Podle tabulky za posledních 8 roků se jedná o nejteplejší
a velice suchý měsíc.
Září
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ráno
10,03
9,6°C
8.7°C
10,2°C 10,56°C 9,66°C
11,23°C 11,86°C
Večer 18,06
15,1°C 11,7°C 14,8°C 16,23°C 16,36°C 17,13°C 18,53°C
Z.Jaroš
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Školka.
Nová učitelka
28. srpna 2006 nastoupila do Mateřské školy v Poděšíně nová učitelka paní Alena
Vondráčková narozena 1. října 1955 a je ze Žďáru nad Sázavou. Paní Vondráčková
v Poděšíně již učila v období od 15.4.1980 do 17.11.1980.
M.Jarošová

Přežblebty.
1. Děti ve školce při vyprávění o domácích pracích povídají, že pomáhají věšet mamince
prádlo. Honzík se chlubí: „Naše maminka nemusí věšet prádlo, protože má doma sušenou
pračku“ (pračku se sušičkou).
2. Bohdanka někdy jezdí domů ze školky dlouho po odchodu učitelek a čeká na taťku
s paní Jágrovou. Jednou ráno přišla do školky a volá. Paní Jágrová, dneska pro mě přijde
taťka dlouho, protože musí jet s býky na jatky do Šuplíku. (Poličky)
3. Bohdanka měla na krku pěkné korále. Najednou je přinesla roztrhnuté. Na otázku, jak
se jí to stalo odpověděla: Byla jsem v cvičovně (tělocvičně) a někdo mi je roztrhl.
M.Jarošová

Mateřská škola.
Školní rok v Mateřské škole začal 4. září 2006 a nastoupilo 21 dětí, z toho 13 ze Sirákova 7
z Poděšína a 1 ze Skrýšova. Do školy odešlo 7 dětí: Eliška Jarošová, Lenka Jarošová, Šimon
Slabý, Jiří Pazour, Eva Chvátalová, Jaroslav Dočekal a Jaroslava Slámová. Na místo nich
nastoupilo 5 nových dětí: Matěj Novotný a Vojtěch Šlechtický z Poděšína, Lukáš Prchal,
Natálka Slabá a Jan Pařík ze Sirákova.
Školka bude pracovat podle programu s názvem „Dětství je pohádka“, který vede děti ke
kladnému vztahu k literatuře, rozvoji slovní zásoby, správné výslovnosti.
Stejně jako v minulých letech navštívíme několik divadelních představení, sousední školku
v Nížkově, areál družstva v Poděšíně. Uspořádáme několik sportovních soutěží, karneval,
besídku ke svátku matek, Vánoční besídku, pálení čarodějnic a jiné akce.
Protože od července platí nový silniční zákon (povinnost sedaček pro děti) neuskuteční se
letos předplavecký výcvik. Jezdívali jsme osobními auty.
Doufám, že děti budou chodit do školky rády a získají poznatky a dovednosti potřebné pro
školní docházku i další život.
M.Jarošová

Obec.
Taneční zábavy v Poděšíně. Do konce letošního roku proběhnou v Poděšíně
ještě tři taneční zábavy. První uspořádají v sobotu 11. listopadu hráči malé kopané, kterým
bude hrát skupina Wergl ze Sirákova. Druhou zábavu uspořádá Sbor dobrovolných hasičů
v sobotu 25. listopadu a bude hrát skupina Sešlost. Poslední, již tradiční Štěpánskou zábavu,
uspořádá Tělovýchovná jednota v pondělí 25. prosince se skupinou Toto Band.
Z. Jaroš

Nabídka práce v komisích. Nově zvolení členové zastupitelstva obce nabízí
možnost nezvoleným kandidátům do obecního zastupitelstva pracovat v nově tvořených
komisích a výborech. Jedná se o kontrolní a finanční výbor, stavební, pořádkovou a sociální
komisi. Kdo bude mít o tuto práci zájem může se přihlásit u kteréhokoliv zastupitele. Z. Jaroš
4
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Zasedání nového zastupitelstva. V pátek 27. října 2006 proběhlo v kuchyni
kulturního domu první veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zahájil a řídil Starosta
obce, který nejprve poděkoval za práci pro obec odstupujícím zastupitelům a předal jim
pamětní plaketu. Dalším bodem bylo podepsání slibu nově zvolenými zastupiteli, čímž
zahájili svoje čtyřleté působení na obecním úřadě. Následovalo odvolání výborů a komisí a
tím byl dán prostor pro jmenování nových komisí. Volba starosty, místostarosty a předsedů
komisí však neproběhla, protože se nenašel kandidát na funkci starosty, který musí být
zvolen jako první. Patová situace pokračovala i na zasedání, které proběhlo 3. listopadu.
Z. Jaroš

Zakrytí splavu.
Ve středu 23. srpna bylo firmě Gremis předáno staveniště pro zakrytí splavu. Firma začala
od 1. září navážet matriál a v pondělí 4. září zahájila stavbu. V první řadě museli
zaměstnanci odstranit část překážející skály směrem k silnici a odbagrování spodku dna od
nasypané a sesuté zeminy. Následovalo dorovnání dna makadamem a štěrkem a dno bylo
celé zabetonováno nejprve podkladním a vrchním betonem. Souběžně probíhala izolace
stěny hospody a zavážení štěrkem. Práce pokračovala vybagrováním vývaru, betonováním
základů pod schody, betonováním boků potoka, prokládáním kamenů. V pátek 15. září bylo
dovezeno 7 ks a usazeny 4 ks prefabrikátů do splavu, které vyrábí Nový Bydžov a váží
80,6q. V pondělí 18. září bylo dovezeno 11 ks a položeno a usazeno 14 ks prefabrikátů.
V úterý 19. září bylo dovezeno 7 a položeny a usazeny 4 ks prefabrikátů a zároveň
betonování šikmin dna mezi prefabrikáty. Dále bylo provedeno betonování vývaru a
šalování šikmin prefabrikátů. Ve čtvrtek 21. září byly položeny a usazeny poslední 3 ks
prefabrikátů a proběhlo betonování šikmin mezi panely a to boky a vršek. V pondělí 25. září
pokračovalo betonování šikmin prefabrikátů, betonování vývaru a byla zahájena stavba čela
u vývaru. V úterý tato práce pokračovala a v 16,30 hod. proběhl kontrolní den, kde bylo
rozhodnuto zvýšit čelo u vývaru o 3 řádky. Ve středu bylo zahájeno štětování boku potoka a
pokračovala stavba čelní zdi. V pátek byla navážena zemina, izolování horních částí
prefabrikátů, budování schodů. V pondělí 2. října práce pokračovala zděním čela ze
štípaných tvárnic, asfaltováním vrchu prefabrikátů, dále byly postupně vybetonovány
schody, betonován vrch prefabrikátů domíchávačem, do betonu bylo dáváno drátěné síto.
Přitom probíhalo štětování břehu potoka, zdění čela ze štípaných tvárnic, zavážení splavu
hlínou, betonování spodního konce potoka. Práce byla zakončena okapovým chodníčkem
u hospody. V úterý 17. října proběhlo svařování a montáž zábradlí a ve středu 18. října byla
stavba dokončena lepením stříšek na koncovou zídku. Cena 1.707.650,-Kč.
Z.Jaroš

Konec mandátu.
Dne 2. srpna skončil mandát v zastupitelstvu obce Poděšín Milanu Jaitnerovi, protože se
přihlásil k trvalému pobytu do Polné. Na práci v zastupitelstvu to stejně nemělo vliv,
protože se již od druhého čtvrtletí roku 2003 neúčastnil žádné činnosti v obci.
Z.Jaroš

Poděkování.
Na konci volebního období bych chtěl poděkovat všem členům obecního zastupitelstva i
některým dalším občanům za vykonanou práci, kterou pomohli rozvíjet, zviditelňovat a
zkrášlovat naši malou obec. Mnoho práce se za tu dobu udělalo, ale mnoho práce na nás
ještě čeká. Proto Vás chci požádat o pomoc při dalším úsilí o zlepšování životních
podmínek v obci.
Zdeněk Jaroš – starosta obce Poděšín v letech 1994 – 2006
5

12.11.06

Volby.
Volby v Poděšíně.

V pátek 20. a v sobotu 21. října proběhly v Poděšíně, za
rekordní účasti 16-ti kandidátů na 7 volených míst dlouho očekávané volby do pátého
obecního zastupitelstva. Novinkou těchto voleb byl průzkum mezi voliči, koho by chtěli na
funkci starosty. Den proběhl souběžně s volbami. Volební komise pracovala v tomto
složení: předseda Stanislav Enderle nejml. č.86, místopředseda Jan Koumar č.88,
zapisovatelka Ilona Jarošová č.79, a člen Petr Jágr č.64.
K volbám přišlo v pátek 105 voličů, v sobotu 69 voličů, celkem za oba dny 174 voličů, to je
87,44%. (Jedná se o pátou největší účast voličů na okrese Žďár n.S. Mor. Pavlovice 100%,
Velké Janovice 93,81%, Zadní Zhořec 88,6%, Ždánice 87,67%). Jak se již stalo tradicí
došlo k ocenění jubilejních voličů a to 25. Jindřich Sláma č.72, 50. Hana Palasová č.6, 75.
Alena Homolová č.34, 100. Eva Jarošová č.76, 125. Růžena Chvátalová, 150. Jaromír Jágr
č.93.
Volby vyhrál František Landa - 126 hlasů, 2. Jaroslav Dočekal ing. - 122, 3. Jiří Enderle 112, 4. Zdeněk Jaroš - 109, 5. David Nejedlý - 90, 6. David Koumar - 83, 7. František
Rosecký ing. - 71, 8. Alois Chvátal - 66, 9. Zdeněk Šustr - 65, 10. František Vejvoda - 55,
11. Petr Jaroš - 54, 12. Vladimír Navrátil a Jan Sláma - oba 48, 14 Lukáš Flesar - 46, 15
Zdeněk Šimek - 35 a 16. Zdeněk Sobotka - 29.
Průzkum na funkci starosty vyhrál Zdeněk Jaroš 60 hlasů, 2. František Landa 29, 3. Zdeněk
Šustr 10, 4. František Rosecký ing. 9, 5. Jaroslav Dočekal ing. 6, 6. Zdeněk Šimek 5, 7.
Alois Chvátal 4, 8. Vladimír Navrátil 3, 9. David Nejedlý a David Koumar 2, 11. Jiří
Enderle a Lukáš Flesar 1.
Zastupitelstvo obce bude v období 2006 - 2010 pracovat v tomto složení: Jaroslav Dočekal
ing., Jiří Enderle, Petr Jaroš, Zdeněk Jaroš, František Landa, František Rosecký ing.,
František Vejvoda.
Z. Jaroš

Volby do zastupitelstva obce.

Proč dopadly volby jak dopadly? Proč se
nedostali do zastupitelstva kandid áti s větším počtem hlasů? Kdo za to může? Především
volební zákon, který preferuje strany před jednotlivci a také ti kandidáti, kteří si předem
nezjistili, jak volební zákon funguje. Kdo jim to měl říci? Obecní úřad, tedy vlastně
protikandidáti? Proč a komu? Před registrací ve Žďáře n. S. nikdo nevěděl, kdo chce do
zastupitelstva kandidovat. I kdyby obecní úřad chtěl poradit jak volební zákon funguje,
nevěděl koho informovat. Na úřad nikdo nehlásil, že chce kandidovat a chce poradit, jak to
udělat. Také se nikdo neptal, jakým způsobem kandidujeme my. Pro informaci: ve volbách
v roce 1990, 1994, 1998 kandidovali do voleb v Poděšíně vždy strany nezávislých. V roce
2002 kandidovali nezávislí jako jednotlivci a opět jedna strana - Lidová. To mělo za
důsledek, že neměl nikdo náhradníka a po skončení činnosti zastupitele Milana Jaitnera,
nebyl za něj náhradník a zastupitelstvo pracovalo pouze v šesti lidech. Tomu jsme chtěli
zabránit a proto jsme se vrátili ke starému osvědčenému systému a kandidovali jsme jako
strana. Co bránilo protikandidátům vytvořit stranu nebo několik stran nezávislých? Nic. Teď
nás jistě někteří osočují, že jsme na ně udělali podraz (na jednotlivě kandidující), ale my se
pouze vrátili ke starému systému. Nakonec, téměř ve všech obcích v okrese kandidovaly
pouze strany, buď jen strany nezávislých nebo strany politické. Většinou to bylo dáno
velikostí obce. Vše si můžete potvrdit na internetu www.volby.cz . Takže závěrem, když
chci kandidovat do zastupitelstva, zjistím si aspoň, jak volby fungují, abych ve volbách
uspěl. Nebyl to náš podraz, ale nevědomost kandidátů. Můžeme za to my?
J. Dočekal
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Jak se počítal mandát v Poděšíně?
Dle volebního zákona se mandáty počítaly podle následující tabulky. Mandát se nezískává
na základě získaných hlasů, ale přepočtených hlasů. Výpočet se provádí jako podíl součtu
hlasů celé strany a pořadí kandidáta ve straně. Pokud kandidát je jako jednotlivec, místo
součtu strany, je jeho počet hlasů.
J. Dočekal
Č. JMÉNO

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

POŘADÍ
HLASY SOUČET
VE
VÝPOČET HLASY PO
STRANY STRANĚ
PŘEPOČTU

Landa František
Dočekal Jaroslav
Enderle Jiří
Jaroš Zdeněk
David Nejedlý
David Koumar
Rosecký František
Alois Chvátal
Zdeněk Šustr
Vejvoda František
Jaroš Petr
Vladimír Navrátil
Jan Sláma
Lukáš Flesar
Zdeněk Šimek
Zdeněk Sobotka

126
122
112
109
90
83
71
66
65
55
54
48
48
46
35
29

649
649
649
649
90
83
649
66
65
649
649
48
48
46
35
29

1
2
3
4
1
1
5
1
1
6
7
1
1
1
1
1

649 : 1
649 : 2
649 : 3
649 : 4
90 : 1
83 : 1
649 : 5
66 : 1
65 : 1
649 : 6
649 : 7
48 : 1
48 : 1
46 : 1
35 : 1
29 : 1

649
325
216
162
90
83
130
66
65
108
93
48
48
46
35
29

MANDÁT

1
2
3
4
5
6
7

Volby v Nížkově:

Zastupitelstvo 15 členů: KDU-ČSL (9): 1. Mokrý Jan 407 hlasů, 2. Vlček Josef 347, 3.
Pojmon Zdeněk 332, 4. Uttendorfská Dana 294, 5. Brukner Bohuslav 289, 6.
Augustin Miloslav 256, 7. Ločárek Josef 240, 8. Melicharová Lenka 214, 9.
Baumruková Martina 185. ČSSD (5): 1. Šorf Miloslav 274, 2. Vlček Josef 225, 3.
Brabec Zdeněk 208, 4. Toufar Luboš 203, 5. Linhart Miloslav 193. KSČM (1): 1.
Musil Bohuslav 69.
Náhradníci: KDU-ČSL: Dočekal Martin 270, Štohanzl Jan 262, Havlíčková Věra 240,
Marek Miloslav 219, Rosecký Jindřich 198, Pospíchalová Petra 163. ČSSD: Kučera Jan
178, Kasalová Marie 170, Musilová Jana 160, Němec Petr 156, Štohanzl František 156,
Vystrčil Jiří 153, Fiksa Jaroslav 151, Janda Miloš 142, Marek Jiří 141, Stehno Luboš 97.
KSČM: Vejvoda Kamil 64, Šurnický Milan 61, Sobotka Jaroslav 56, atd. Starostou byl
zvolen Mokrý Jan.
Z. Jaroš

Volby v Sirákově:
Zastupitelstvo 9 členů: Sirákov I: 1. Landsman Jan 114, 2. Jaroš Bedřich 109, 3. Vlček
Jaromír 99, 4. Neubauer Aleš 85, Sirákov II: 1. Štikar Jaroslav 126 hlasů, 2. Slabý Lubomír
118, , 3. Jaroš Petr 109, 4. Králová Drahomíra 104, 5. Jaroš Vratislav 78.
Náhradnáci: Sirákov I: 1. Musil Michal 48, 2. Hanus Libor 36, 3. Čeplová Michaela 59,
Sirákov II: 1. Říhová Blažena 58.
Bez mandátu: ČSSD: 1. Košák Alois 38. Starostou byl zvolen Jaroš Petr.
Z. Jaroš
7
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Kronika.
1. světová válka – pokračování
Zahraniční odboj a cenzura.
O zahraničním odboji naši lidé skoro nic nevěděli. To bylo tím, že noviny byly hodně
„bílené“, tj. cenzurované! Bílé místo působilo na čtenáře, že se snažili čísti „mezi řádky“ a
dovtípiti se, co tam asi bylo. Výsledek toho všeho byl, že se tištěnému slovu nevěřilo.
Příkladem byla smrt Františka Josefa I. Lidé si vykládali, že už dávno umřel, ale že to
noviny zatajily. Cenzura též prohlížela veškeré dopisy, které psali vojáci, neb lidé jim. Voják
nesměl napsati, kde bojuje, zda má hlad, zda se ustupuje atd.. V druhé polovici války již
dopisy se vůbec psáti nemohly a byly zavedeny růžové korespondenční lístky, tak řečené
„Feldpostky“. To bylo proto, aby cenzura toho měla míň na čtení. Když se našlo
„nebezpečné“ místo, bylo začerněno, aby čtenář se nic nedověděl. Později byly zavedeny
celé tištěné lístky v různých jazycích říše Rakouska – Uherska a tam asi na druhém řádku
bylo českým jazykem napsáno: zdráv, lehce raněn, těžce raněn, mrtev, zajat, nezvěstný.
Tímto lístkem byli uvědomění příbuzní neb si sám voják o sobě mohl podati zprávu, když
příslušné slovo podtrhl. Hodně informací o vojácích poskytoval „Červený kříž“ nebo byly i
úřední seznamy o padlých, zajatých, těžce raněných apod. Přes veškeré opatření úřadů a
cenzury, přece se naši lidé něco dozvěděli o zahraničním odboji.
Podávám odpovědi dle dotazníků z těch čísel, ze kterých se přiznali o odboji, že o něm
věděli.
Dům číslo 5. Věděli jsme z Amerických novin „Katolík“ a „Hlas“, které šly přes
Středozemní moře než Itálie vstoupila do války.
Dům číslo 9 a 11. Ano něco jsme věděli.
Dům číslo 21. Dobře jsme věděli na ruské frontě, ale muselo se mlčet. Byli povyšováni
dobrovolníci, kteří se hlásili proti legiím v Itálii.
Dům číslo 23. Věděli jsme ve frontě, ale museli jsme mlčet, neboť kdyby někdo řekl
neprozřetelné slovo, byl s toho trest smrti.
Dům číslo 38. V roce 1914 v říjnu na bojišti v Srbsku při klidu se mluvilo o jakémsi státě
Československém.
Dům číslo 49. Ano. Že se v Itálii tvoří legie a že lákají Čechy do zajetí. Ve vsi byli zběhové,
kteří již věděli nebo aspoň tušili, že to s Rakousko-Uherskem spěje ke konci.

Požár ve válce.
Dne 29. srpna 1917 v čísle 50 si hrály děti se sirkami a vyhořelo stavení č.50, Jana
Šmirause, č.48. Jana Šimka, č.33. Františka Chvátala, č.32. Eduarda Dobrovolného a č.34
Františka Homoly.

Převrat a život po válce.
O naší samostatnosti přišla do vsi první zpráva 29. října 1918. Hned se lidé sebíhali,
vzájemně si radostně sdělovali, že již je kýžený mír a svoboda, o které se mnohým ani
nezdálo. Vojáci přijížděli domů a tak bylo plno radosti. Školní mládež spálila Rakouský
prapor černo-žlutý a všechny ozdoby panovníků rakouských památek. Asi tři měsíce se
tančilo a tančilo a jiných zábav bylo plno. Velikou radost kalila v těch rodinách, kde měli
padlého, smutná vzpomínka na něj a vedle toho ve vsi zemřelo na epidemii chřipky 14 lidí.
Opsal: Z. Jaroš
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Domy v Poděšíně.
Č.p. 64
Od roku min. 1940
1980 demolice
starého a stavba
nového
1982 zahájena stavba
2006 Jágr Josef [5]

Č.p. 69
Od roku 1966
1966 Enderle
Stanislav - zahájení
stavby
1969 Enderle
Stanislav - ukončení
stavby
1979 Enderle Václav – úmrtí
1981 Enderlová Anna - úmrtí
2006 Enderle Jiří [9]
Č.p. 70
Od roku 1967
1967 Rosecký
František - zahájení
stavby
1970 Rosecký
František - ukončení
stavby
1998 Rosecký František - zahájení přestavby
2002 Rosecký František - kolaudace
přestavby 12.2.
2006 Rosecký František [6]

Č.p. 65
Od roku min. 1940
1965 Sedlecký
František - úmrtí
1974 Sedlecká
Emílie - úmrtí
2006 Provazník
Lubomír [0]
Č.p. 66
Od roku 1934
1934 Adolf Fejt
postaven výměnek
1968 kancelář JZD
2006 Rosecký
František [0]
Č.p. 67
Od roku 1929
1929 Homola Josef postaven výměnek
1995 Homolová
1997 Homolová
Božena - úmrtí
2006 Homola Josef [0]
Č.p. 68
Od roku 1954
1954 Šimek Jan
postavil dům
1993 Šimek Zdeněk
1994 Šimek Zdeněk
- stavba zásobníku
hlíny
1995 Šimek Zdeněk - přístavba dvougaráže
1998 Šimek Zdeněk - stavba dílny
1999 Šimek Zdeněk - zahájena přestavba
2006 Šimek Zdeněk [3]

Č.p. 71
Od roku 1971
1971 Chvátal
František - postaven
2006 Chvátal Libor a
Martin [6]
Č.p. 72
Od roku 1971
1971 Sláma Jindřich postaven
2006 Sláma Jindřich
[2]
Č.p. 73
Od roku 1973
1973 Jaroš Zdeněk zahájení stavby
2001 Jaroš Zdeněk úmrtí
2006 Musilová Hana [6]
9
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Fotografie

Splav - na začátku.

Splav – 4. etapa – izolace.

Splav – 1. etapa – štěrk.

Splav – 5. etapa – horní beton.

Splav – 2. etapa – beton.

Splav – 6. etapa – zemina.

Splav – 3. etapa – prefabrikáty.

Splav – závěr.
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Naši fotbalisti.

Zápas s FC Bohunice Brno.

Stará čekárna dříve.

A nyní.

Co je lepší? Splav dříve?

Nebo nyní?

Rusko – Irkutsk, barák, kde bydleli.

Rusko – Irkutsk, běžná ulice.
11
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Nové zastupitelstvo 2006 - 2010.

Hokejové mužstvo na návsi – rok asi 1960? Poznáte se?
12
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Cestománie – Jak je v Rusku.
Tentokrát se podíváme, v podání mého kolegy, do Ruska na dalekou Sibiř. Do města Irkutsk
nedalo jezera Bajkal. Strávil zde necelé tři měsíce a byl to pro něho zážitek „na celý život“.
J. Dočekal

Cesta do srdce Sibiře – město Irkutsk u jezera Bajkal.
Má cesta začala v Praze na letišti. Let byl v pohodě. Po příletu do Irkutsku mě odbavili v
dřevený boudě, za kterou by se nemusel stydět ani p. Kletečka na Piláku, ovšem jako
příletová hala trochu zvláštní pro vykuleného Evropana. Ještě že nepršelo. Když přiletěli
kolegové, říkali, že do haly teče. Já nevím, ale věřím jim. Hned jak jsem tam vylezl z
„příletové haly“, musel jsem se probrat hroudou taxikářů, kteří se na mě sesypali jako supi
na mršinu. Se slovy "ja nepanimaju, ja negavarju" sem se prodral k Jardovi. Ten mě
zachránil a čekali jsme na kufr spolu. Po nějaké době se v rohu rozvrzal jakýsi pás. Dírou ve
zdi jsem viděl jak na ten pás hází kufry nějaký ... no prostě někdo. Tak jsem počkal až
zahodil ten můj. Samozřejmě že mi zlomili po cestě to vyndavací rukovítko, tak jsem to
musel táhnout za ucho. Vypadal jsem jako Quasimodo. Venku jsem utrpěl první vážný
kulturní šok. Vylezli jsme na nějaký stavbě nebo kde? Slova „zvykneš si“ jsem bral jako
dobrý vtip a nastoupil jsem do taxíku, který ještě asi pamatoval Lenina. Dobře, Lenina asi
ne, ale Mao-ce-tunga určitě. Auto totiž bylo japonské, evidentně trochu jeté - ostatně jako
všecko ostatní v této zemi. Vozový park tu má tak 20 a více let. Když jsem chtěl nastoupit
do taxíku, sedl jsem si na vyděšeného taxikáře, který vůbec netušil co tam dělám. Něco řval
rusky a já na něj tu svou: "ja nepanimaju, ja negavarju". Pak jsem si všiml, že má volant na
pravý straně. Se slovy "sem nevěděl, že se jezdí v Rusku vlevo" jsem si raději sedl dozadu.
Jak jsme se rozjeli, začal jsem se modlit. Taxík se zběsilou jízdou mezi děrami po jakési
pseudo silnici řítil kamsi. Říkal jsem si, že snad nejsme ve městě. Bohužel jsme byli. Silnice
byla x-proudá, ale nebyly na ni pruhy. Auta jezdila ve třech a více pruzích. Chvilku 2 pruhy
na jednu stranu, potom na druhou. V tom, co zbylo, jela auta z protisměru. Řidič semafory
nějak moc nerespektoval. Značky taky ne. Aláha jsem začal vzývat ve chvíli, kdy taxikář
začal předjíždět. Sedl jsem si blbě. Na rozdíl od taxikáře, který seděl vpravo, já seděl vlevo,
takže jsem, na rozdíl od něj viděl, co se děje před námi. Přesedl jsem si taky vpravo, sklopil
hlavu, abych mu neudělal díru do střechy a sobě ji nepotloukl, jak jsme skákali přes
křižovatky a díry - no zkrátka po ruský silnici. Raději jsem koukal kolem. Jak jsem si bystře
všimnul, některá auta mají volant vpravo, některá vlevo. Později mi bylo vysvětleno že
některá auta jsou z Japonska (protože dovoz je levnější), kde se jezdí vlevo a některá z
Evropy, kde se jezdí vpravo. To je divný, říkal jsem si, já myslel, že budu ve městě a tady to
vypadá jako po tajfunu. No; zvyknu; si vzpomněl jsem si na připomínku kolegy Jardy. Po
chvíli jsme zastavili u nějakého asi panelového domu. Přes špínu na stěnách není poznat z
čeho je. Až si budou cigáni stěžovat jaký je na svobodárnách bordel, poslal bych je sem, ať
vidí co znamená slovo bordel. Nějakýma dveřma, který byli dřív asi na kurníku jsme vlezli
dovnitř. Bramo co zavírá samo nahradila precizně namontovaná pružina která při natažení
chytá kolemjdoucí do svého péra. Poprvé jsem ucítil vůni našeho domova. No i špatný
zážitek je zážitek. Byt vypadal tak, jak vypadal. Záchod ještě ušel, ale v koupelně nezazděná
vana, za trubkama špína asi z roku 1952 a umyvadlo jaksi chybělo. Kuchyňka asi pro dva otočit se musíš jít na chodbu. Jinak pokoje docela ušly. Pravda je, že jsou čisté a obden
chodí uklízečka a co neuklidíme my, uklidí ona. Po 14 hodinách na cestě jsem šel do vany
se ospršit. Netekla teplá voda, tak jsem se opláchl studenou. Jarda říkal, že mají odstávku.
Tak jsem si řekl, že pár dní to vydržím. Studená voda ještě nikomu neublížila. Po pár dnech
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jsem zjistil, že odstávka bude 3-4 týdny. Tak se myjeme ve studený. 2x týdně po dvou
hodinách vaření vody si ji napustím do vany. Když si sednu, je s bídou po kolena. A pak
jsem šel spát. Po poledni mě Jarda vzbudil, že půjdeme do města, že propustka do fabriky
pro mě bude až zítra, možná pozítří. Tak jsme vyrazili. Jeli jsme maršutkou. To je autobus
asi pro 20 lidi z roku někde kolem 1960. Jezdí si jak chce a zastavuje na mávnuti nebo na
několika zastávkách. Ještě přesně nevím, jak je poznat. Nemůžu znát odpověď na všechno
první den. Teď už to vím. Zběsilou jízdou Fernanda Alonsa jsme se přesunuli do města, kde
jsme silně upocení z jízdy vystoupili a začala prohlídka města. Všichni na mě pořád udiveně
koukali a já nechápal proč. Pak jsem zjistil, že jsem jediný kdo má kraťasy (bylo asi 35
stupňů). Město mám na fotkách, to se nedá popsat, to se musí vidět. Pak jsem začal chodit
do práce.
(pokračování příště)
Jan Synek

Kultura.
Hospoda na Blažkově. Jistě jste mnozí četli pověst o loupežnicích, kteří bydleli
v hospodě na Blažkově. Podařilo se mně najít tento zápis, který je z roku 1725:
„Na pusté vsi Blažkov zvaná, jest postavena hospoda kamenná od vrchnosti z
Rudolce. Ta jest započata léta 1724. Ta stojí na křižovatce cest lesních do Rudolce
Německého, ode vsi Sirákov k Újezdu a k Matějovu. Tam mohou nocovati formani cizí i s
koňmi svými. Zde jest jídlo a pití dobré, krmení pro koně a nocleh pro formany a maštale
velké. Ono se jezdí tudy do stran různých a proto na dobrém místě vystavěna byla. Panství
v Rudolci Německém, hospodského svého tady má a on grošíky dobré platiti do Rudolce
musí včas. On se také dobře míti bude.“
Z. Jaroš

Nález na Internetu. Na internetových stránkách jsem našel tuto zprávu: „URBAN
Josef střelec 3. střeleckého pluku. Narozen 20.4.1889 (špatně napsaný měsíc narození,
který byl na internetu na moje upozornění opraven), Poděšín. V civilnom živote sladovník.
Zomrel dňa 13.1.1919 následkom nemoci v Jekaterinburku. Pochovaný je tamtiež.“ Jelikož,
mně toto jméno v seznamu obětí 1. Sv. války chybělo, tak jsem chtěl zjistit více informací.
Na dalších internetových stránkách jsem v seznamu legionářů našel toto: „Legionář Josef
Urban, narozen 20.11.1889, bytem Pohled okr. Německý Brod., útvar 3. střelecký pluk.
Legionář od 15.7.1918.“ Ve svých záznamech jsem našel: Josef Urban, narozen
20.11.1889, Poděšín č.45, otec Václav Urban, nar. 12.6.1862 ve Zdislavi u Čáslavi, učil na
škole v Poděšíně od 26.8.1889 do 24.8.1892, matka Božena Blažková. Poté se celá rodina
odstěhovala do Dobroutova, kam byl Václav Urban přeložen na dvoutřídní školu, kde měl
velký podíl na založení Sboru dobrovolných hasičů a stal se jednatelem sboru (1906). Tuto
funkci vykonával po celou dobu působení v Dobroutově do roku 1911, kdy byl na vlastní
žádost přeložen do Pohledu a v letech 1915-1917 působil v Polné, kde v roce 1917 vydal
brožuru „Snímání kostelních zvonů“.
Z. Jaroš

Rodáci v Nížkově.

V sobotu 16. září uspořádal obecní úřad v Nížkově již II.
setkání rodáků a přátel obce Nížkov, Buková a Špinov. Přítomní se mohli účastnit
vystoupení dětí ZŠ, České besedy, slavnostního otevření nové jídelny, bohoslužby, průvodu
od kostela k pomníku obětí válek, vystoupení rytmické skupiny, ukázek hasičského sboru,
promítání CD a DVD a na závěr taneční zábavy. Během dne si mohli prohlédnout kostel,
základní školu, mateřskou školu, dům pokojného stáří, obecní dům – muzeum, hasičskou
zbrojnici. Podle mého názoru, bylo setkání rodáků perfektně připravené a mohlo se všem
líbit.
Z. Jaroš
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Knihovna. Knihovník MLK Vás srdečně zve na zahájení zimního provozu knihovny.
Začátek půjčování je v sobotu 18. listopadu od 17,30 do 19,00 a následně každou sobotu
mimo svátků. K půjčování budou opět nové knihy a další ze souboru z knihovny M. J.
Sychry ve Žďáře n.S.
J. Jágr

Loupež jako přes kopírák. Kolem půlnoci z pondělí 2. na úterý 3. října byla
opět vykradena prodejna Jednoty. Vše nápadně připomínalo dvě loňské krádeže. Zloděj si
nejprve vypůjčil těžký kámen, který prohodil opět stejným oknem a dírou, kterou si tím
vyrobil vnikl do prodejny, kde ukradl hlavně cigarety a drobné peníze. Že je prodejna
vykradena zjistila hlídka policie ČR, která prováděla pravidelnou noční kontrolu po obcích.
Toto napsal Žďárský deník dne 5. října: „Lapka si odnesl cigarety a peníze – Poděšín – Do
prodejny se smíšeným zbožím se vloupal neznámý zloděj. Po rozbití skleněné výplně
výlohy vnikl do prodejních prostor, odkud odcizil krabičky a kartony cigaret různých
značek, cukrovinky a drobné peníze v hodnotě pět tisíc korun. Celková škoda se vyšplhala
na čtyřicet tisíc. (lk)“
Z. Jaroš

Opět loupež v prodejně.

Když jsem psal poprvé o vykradení prodejny, vůbec
jsem netušil, že přesně za 14 dní z pondělí 16. na úterý 17. října uskuteční ten samý poberta
znovu návštěvu prodejny naprosto stejným způsobem. Jediná změna byla, že poprvé použil
kámen na vyražení stejné výlohy z tarasu u čísla 15 a podruhé z tarasu u čísla 12. Tentokrát
měl však zloděj smůlu, protože policie mu byla na stopě a zatkla ho těsně po akci ještě
v Poděšíně. Podle všech indícií se jedná o stejného zloděje, který zde řádil z neděle 8. na
pondělí 9. května 2005 a ze čtvrtka 2. na pátek 3. června 2005. Jeho jméno je Vlastimil
Vala, rozený Mráz, narozen v roce 1970, trvalý pobyt Arnolec č.40.
Z.Jaroš

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (7. část)
- 1567
Od konce prosince silné mrazy panují, protože sníh žádný nikde není. Voda v rybníkách i
ve studních je vymrznutá. Lidé sekají led, pak ho v kotli rozpouští a na jídlo i dobytku
dávají. I doma v chalupách všude cítit zima je, i když oheň na ohništi pořád je celý den. Od
toho ohně po celé chalupě dýmu plno je. Komíny v té době nikdo neznal. V polovici února
napadlo 4 lokte sněhu (loket český = 59,4 cm, loket vídeňský = 77 cm, loket pražský = 73
cm). Koncem března přišli silné deště a náramné teplo. Koncem roku se střídalo teplo, déšť
i mráz.
Každý musí robotovat. Ten, kdo dělá v hamru robotovat nemusí, ale musí se vyplatit.
V tomto roce musí zaplatit poplatek, odevšad kuřata, máslo , slepice, vejce a nebo také i
ovečky. Toto vybírání se koná 2x do roka. Poprvé na Jiřího a podruhé na Havla. Do vsi
přijdou panští úředníci, dráb a všichni musí vše odevzdat. Pisatel podotkl: „Ještě že ptactvo
nebeské na roboty nemusí, to alespoň zpívá lidem na polích a loukách“.
Při svatbě žehnal v té době kněz bratrský z Polný, který se jmenoval Joachymus. Vzal si
pro potřebu sboru 1 zlatý rýnský. Za povolení svatby se muselo zaplatit do Polné na zámek
3 zlaté rýnské, 1 mladou ovečku, 40 vajec, 2 mladé slepice, 2 žejdlíky medu, 1 žejdlík
másla. Nevěsta musela zaplatit do vsi Vysoký 6 zlatých rýnských, 2 husy, 1 kůzle za to, že
do jiné vsi odejde a bude chybět při robotě.
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- 1568

Od první čtvrtiny ledna padá silně sníh a přišly slabé mrazy. V dubnu napadlo 3
lokty sněhu. Sníh padal 4 dny, ve dne v noci. Pak přišlo silné povětří a některé chalupy
nejsou vůbec vidět. Na doškových střechách to nadělalo značné škody, protože ta velká
váha polámala krovy, a tak lidi v jizbách mají vodu. Ke konci dubna 2 dny silně mrzlo jako
kdyby byl leden. Začátkem května přišlo tak velké teplo, že sníh za 3 dny slezl. Léto bylo
teplé, akorát často jsou silné bouřky.
V květnu byly nalezeny mezi Poděšínem a Sirákovem 2 mrtví lidé, stará žena a dítě
z Poděšína. Oba byly odvezeni do Nížkova a tam u dřevěného kostela je zakopaly.
Hodně se chodí robotovat do Veselí, tam je zlý správce, on křičí na lidi a často je bije
karabáčem. On je Němec a do Veselí přivandroval z Pruska a jmenuje se Wictorius, zvaný
Holzmann. Má velice rád ženy a když může, hned ji na zem povalí a ta po vůli mu musí
být. Jemu je jedno, jak je stará.
Úroda byla dobrá, akorát bylo hodně velkých housenek a ty žraly hlavně zelí a řepu.
V Poděšíně se lovil velký rybník. Zase se konaly lovy zvěře v Poděšíně, Nížkově, Sirákově
a v Záborné. Uloveno bylo: 4 jeleni, 8 srnců, 5 jezevců, 4 lišky, 3 vlci mladí, 1 vlk starý, 2
kočky divé, 2 psi toulaví, 5 kun, 4 ondatry, 3 bobři, 7 veverek, 3 orli velcí, 5 sov, 3 havrani,
4 vrány, 4 kavky, 19 koroptví, 5 bažantů, 11 divokých kačen, 2 divoké husy. Všechno
odvezli do Polné, Přibyslavi, něco do Rudolce a Veselí. Honci si mohli nechat zabité psy a
kočky.
- 1570 Cizí formani vozí sklo do Německa a Uherska, to jest daleko a oni jsou dobře
placeni. Cesta jim trvá 6 neděl. Naši formani se zle mračí, že nemají takovou práci, ale
majitel huti si může dělat co chce.
Od dubna již zase všude milíře černé i bílé hoří, Hamry železné hodně dřevěného uhlí
potřebují a daleko se odtud odváží. Když se milíře pálí v Blažkovských lesích, peníze jdou
do Rudolce, když v lesích Matějovských a Veselských, tak do Veselí. Naše ženy a muži
celou zimu dřevo na hromady dávají, aby bylo na jaro připravené. V každém lese mají
chatrč ti, co milíře pálí. Oni tam bydlí s celou rodinou. Říká se jim černí muži. Oni opravdu
celí černí jsou od kouře a nemocní na souchotě. Na milíře se nejvíc dává dřevo smrkové a
borové. Tvrdého dřeva je škoda, i když všude v lesích je hodně buků a dubů. Úroda není
valná zase přišli nějací brouci a vlezou do klasů a celé vyžerou. Za robotu se platí daně do
zámku v Polné a to z každé osoby, která je starší 12 let 8 zlatých míšenských.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar

Sirákov roku 1710. (1. část)
Jednoduchý nákres obce Sirákov roku 1710, podle Kroniky rodu Flesarů. Označení
jednotlivých míst a objektů v obci a číslování chalup, které v té době již byly domovními
čísly označené.
Fig. 1. Moll – mlýn obecní (větřák) větrný
Fig. 2. Obecní bělidlo
Fig. 3. Sušáky na plátno u Běliska
Fig. 4. Obecní rybníček u Bělidla
Fig. 5. Obecní rybníček pro napájení dobytka
Fig. 6. Obecní kaplička postavená 1709
Fig. 7. Obecní studna
Fig. 8. Bývalá huť v Sirákově, její zbytky
Fig. 9. Obecní pazderna, později obydlí pro chudé
16
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Fig. 10. Chaloupka pro obecního pasáka
Fig. 11. Obecní Příhon, odkud se vyhání všechen dobytek na pastvu
Číslování chalup a jména tehdejších majitelů
Nro. 1. Sobotka Karel, rychtář, obecní rychta, největší chalupa se 7 včelstvy a majitel
větrného mlýna, u kterého pracoval mládek a mlynář
Nro. 2. Neubauer Joseph (první svobodný sedlák ve vsi bez robot)
Nro. 3. Deutsch (Dajč) Johanus, kovář panský a obecní
Nro. 4. Sobotka Josephus
Nro. 5. Dreycžek (Drejček) Johanus, největší sedlák ve vsi
Nro. 6. Sikar (Stekar, Stikar, Sstikar, Štikar) Henrich (Jindřich)
Nro. 7. Fresar (Flesar) Matěj, bydlí zde velice dlouho
Nro. 8. Micžka (Mička, ze slova Mikuláš) Blažej
Nro. 9. Czyncžera (Činčera) Nicolaus (Mikuláš)
Nro. 10. Fresar (Flesar) Nicolaus (Mikuláš) I. a II.
Nro. 11. Blažek Josephus
Nro. 12. Vdova Gírová (Jírová) a bydlí zde několik dalších chudých a nemajetných
Za všemi chalupami jsou vyvýšené přístavky na obilí, většinou zděné z kamene, ale kryté
došky, jako skoro celá ves. Došky jsou na střechách zatěžkána kozičkami to jsou ráhna,
dána křížem, aby byly došky chráněny před větry. U některých chalup jsou stodoly, chlévy,
kůlny a všelijaké přístavky. Také oplocené zahrádky a různé cesty a potůčky po vsi.
Rychta, jako na každé vsi většinou bývala největší a nejlepší stavení. U obecní rychty byly i
mučící nástroje. Za většinou stavení, hlavně těch větších, byly hony zahrad, polí, či luk.
Ovocných stromů bylo velice málo.
Václav Flesar
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Koňské příběhy.
1

Na vojně také u koní. – část 13.
Dovoz sena z nádraží do kasáren. Když jsem byl druhý rok na vojně, dováželi jsme
krmení z vagonů z nádraží. Zemědělci museli seno dodávat Zemědělskému výkupnímu
podniku. Tento podnik nám přiděloval pro vojenské koně najednou celé vagony. Když
pršelo, toto krmení bylo celé promočené neb vagony nebyly přikryty. Většinou nám je
přistavovaly v sobotu nebo v neděli, kdy nebyly ulice přeplněny a byl v nich malý provoz.
Tyto vagony musely být ještě ten den vyskladněny. Protože jsme neměli dlouhé žebřinové
vozy, vypůjčovali jsme si je od soukromých zemědělců. Já jsem měl za úkol, jako velitel
stáje, aby toto krmení bylo včas odvezeno, vagon vyčištěn i okolí zameteno, aby nezůstaly
nikde žádné zbytky. U naší baterie jsme měli jen jeden pár tažných koní, zapřahali jsme i
koně jezdecké. Jedenkrát se nám přihodilo, když se míjeli povozy, jeden plný a druhý jel na
nádraží, že se nám oba páry zastavily a nechtěly jít dopředu a bič jsme nesměli používat. Na
první pohled to bylo velice komické, ale jak tyto koně uvést do pohybu, když nás nechtěli
poslechnout. Ten pár, který jel do kasáren, se po dlouhém přemlouvání přece rozešel a ti
s prázdným vozem jsme na konec také uvedli do pohybu. Zemědělci, kteří toto krmivo
dávali na dodávku, svazovali ho do velkých otepí a dovnitř přidávali ovesné úhrabky, aby
docílili větší váhu. Koně byli takto šizeni neb měli denní příděl čtyři kg melasy, čtyři kg
sena a dva kg slámy. Nastlanou slámu předníma nohama si přihrabovali dopředu a tím se
dokrmovali. Protože měli hliněnou podlahu, často si jí znečistili, a když se v ní vyváleli
vypadali jako divoká prasátka. Protože museli být každý den řádně vyčištěni, dalo to
vojákům hodně práce.
Koně z Ústředního Domu Armády. V roce 1949 jsem byl na vojně druhým rokem a
byl jsem jmenován velitelem stáje Spojovací baterie. V té době nám přivedli čtyři koně
z ÚDA v Praze. Byli to tři hnědáci a jeden vraník, který měl přiléhavé jméno Alabastr. Tito
koně nebyli cvičeni na parcour, byli proto přeřazeni k naší spojovací baterii. Vraník byl
těžko ovladatelný. Každý nový kůň, který byl přidělen do našich kasáren, byl nejdříve
umístěn v malé karanténní stáji nejméně na čtyři týdny a byl veterinárně sledován, aby se
nerozšířila nějaká nemoc mezi koně. Protože museli mít pohyb, na každého koně byl
přidělen jezdec, vraníka jsem však jezdil sám. Když nám byly předány od ÚDA doklady,
zjistili jsme, že tohoto Alabastra jezdil sám Říšský protektor Reinhard Heidrich, než na
něho byl spáchán atentát. Druhý rok jsem se dozvěděl, že byl náš útvar motorizován a
většina koní byla převedena do kasáren ve Čtyřech Dvorech. Další část koní byla přidělena
k pohraniční jednotce, kde ještě se střežily hranice na koních.
B. Dočekal

Sport.
Stolní tenis.

Sestavy družstev: „A“: Jitka Landová, Jaroslav Štikar, Radim Jaroš a
David Musil; „B“: Jaroslav Chvátal, Aleš Neubauer, Zdeněk Jaroš a Stanislav Enderle; „C“:
Radek Šustr, Jaroslav Smolík, Pavel a Stanislav Maša; „D“: Marie Vejvodová, Petra
Štohanzlová, Jan Koumar, Jan Kučera, Tomáš Marek a Jaitnerová Andrea.
Z.Jaroš

Fotbal.
5.8.2006. V tento den se odehrály dva turnaje, kterých se Brojlers Poděšín zúčastnili. První
turnaj se konal ve vedlejší vesnici Nížkov, kde se pořádal již 5. ročník Muflon Cupu. Druhý
mistrovský turnaj se konal v Jihlavě.
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Nížkov.
První utkání se hrálo proti nížkovské Amortizaci. Tento duel Brojleři prohráli 4:2. Branku
vstřelil Jaroš Radek a Jaroš Martin. Ve druhém utkání nastoupil náš tým proti dalšímu
nížkovskému týmu A.C. Pako Team. Tento duel se opět prohrál a opět to bylo výsledkem
4:2. Po jedné brance vstřelil gól Jaitner Milan a Jaroš Martin. V posledním utkání se
nastoupilo proti PPP Petrovicím. Bohužel tento zápas se nepodařil a Poděšín prohrál 1:6.
Jedinou branku vsítil do soupeřovy branky Jaroš Radek.
Amortizace Brojlers PPP Petrovice A.C. Pako Body Skóre Pořadí
Team
Poděšín
Amortizace
--------0:1
6:0
6
10 : 3
2
4:2
Brojlers
2:4
--------1:6
2:4
0
5 : 14
4
Poděšín
PPP Petrovice
1:0
--------3:2
9
10 : 3
1
6:1
A.C. Pako
0:6
2:3
--------3
6 : 11
3
4:2
Team
Na tomto turnaji hrálo 15 týmů a Brojlers Poděšín obsadil 14. místo.
Hráli : Jaitner Milan, Jaroš Martin, Jaroš Radek, Král Kamil, Matoušek Milan, Palas Luboš,
Sláma Pavel a Šorf Milan.
Jihlava.
V tomto krajském městě se odehrálo mistrovství České Republiky v malé kopané. Brojlers
Poděšín se na tento celorepublikový turnaj kvalifikoval vítězstvím v Macourovské lize.
Celkem zde hrálo 40 týmů, které byly vylosovány do osmi skupin. Poděšín byl vylosován
do poslední skupiny H. Kromě nás zde byly ještě týmy : Emperators Praha, Starlet Jihlava,
Halucinace Příbram a F.C. Bohunice 30 Brno.
Naším prvním soupeřem byl celek Emperators Praha. Tento tým nás porazil 4:1. Jedinou
branku vstřelil Flesar Milan. V dalším utkání jsme nastoupili proti týmu Halucinace
Příbram. V tomto zápase jsme se trápili a nemohli se vůbec prosadit. Na konec jsme
prohráli s vypětím sil jen 6:0. Ve třetím zápase jsme nastoupili proti favoritu skupiny
Starletu Jihlava a tento zápas jsme prohráli 4:1. Jedinou branku dal Šorf Michal. FC
Bohunice Brno byl naším posledním soupeřem a tento duel jsme tentokráte jednoznačně
vyhráli 6:0. Dvě branky vstřelil Flesar Milan a Šorf Michal. Po jedné brance pak Koumar
Jan a Peřina Martin.
Jihlava
Praha Brno Příbram Poděšín body skóre poř.
Jihlava
--------3:0
6:1
1:0
12 14 : 2
1
4:1
Praha
0:3
--------- 8 : 3
1:3
6 13 :10
3
4:1
Brno
1:6
3 : 8 --------- 3 : 3
1 7 : 23
5
0:6
Příbram
0:1
3:1
3 : 3 --------- 6 : 0
7 12 : 5
2
Poděšín
1:4
1:4
6:0
0 : 6 --------- 3 8 : 14
4
Na tomto turnaji hrálo 40 týmů a Brojlers Poděšín obsadil 29. místo.
Okres Žďár nad Sázavou zde měl zastoupení dvou mužstev : Lost Commandos Žďár nad
Sáz. (19.) a Brojlers Poděšín (29.)
Okres Jihlava zde měl zastoupení 6-ti mužstev : FK Klasici Jihlava (2.), Ježek Jihlava (22.),
Kulový blesk Jihlava (4.), Colas Jihlava (13.-14.), Tel Aviv Jihlava (33.) a Starlet Jihlava
(3.). Za Poděšín nastoupili : Flesar Lukáš, Flesar Milan, Kasal František, Koumar Jan,
Peřina Martin, Sedlák Zbyněk st., Sobotka Milan a Šorf Michal.
Jan Koumar
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Astronomie.
Noční obloha – Podzim.

Ze severovýchodu vykoukl výrazný Vozka se svou jasnou hvězdou Capellou. O kousek dál
na západ je málo výrazné souhvězdí Žirafa. Zvečera můžete nad západním obzorem spatřit
malé, ale výrazné souhvězdí Honicích psů a jejich výraznou hvězdu Cor Caroli. Dvojice
Honicích psů patří k Pastýřovi, který ve své ruce třímá jejich vodítka. Na jihozápadě je
výrazný Hadonoš. O kousek nad ním je Herkules, který má mezi nohou a paží kulovou
hvězdokupu, která se nazývá M 13. Když přesunete zrak nad jižní obzor, spatříte Jižní
rybu a zcela jistě vás upoutá jasná hvězda Fomalhaut. V těchto místech se již vydáváte do
oblasti jižní oblohy. Planety nejsou pozorovatelné.
Užitečné WWW stránky:
www.navod.hvezdarna.cz Stránky pro astronomy začátečníky amatéry i pro pokročilé.
www.astro.sci.muni.cz
Expresní astronomické informace
www.aldebaran.cz
Nepřeberné množství informací z astronomie a astrofyziky
www.planetarium.cz/kalendar/index.htm Vesmírný kalendář pražského planetária.
www.albiero.astronomy.cz Počítačové planetárium zdarma a v češtině
Tomáš Dočekal

M13

Kulová hvězdokupa M13
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