Ročník 11
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2007

Úvod.

Vážení občané. Máme za sebou svátky vánoční, oslavy Silvestra a Nový rok.
Zima, jako by si řekla, že to vloni přehnala, nás letos šetří. Trhají se tak mnohaleté teplotní
rekordy. Zpravodaj pokračuje již jedenáctým ročníkem. Žádné převratné změny
nechystáme. Zachová si svůj styl i nadále. Co nás v novém roce čeká? V obci je plánováno
několik staveb. Bude opravena další cesta. U kaple a školky chystáme nové úpravy. Bude
zde rozšířeno oplocení školní zahrady s dětským koutkem, veřejně přístupným. Bude
dokončeno zakrytí splavu ve formě rozšíření silnice, nového chodníku a zřízení
oddechového a informačního koutku pro návštěvníky i občany obce. Plánuje se také
rozšíření mostu k Sirákovu pro chodce a postavení chodníků od křižovatky směrem na
Sirákov i Nížkov. Pokračovat se bude v opravách kulturního domu a budovy školky. Chystá
se asi 16 nových stavebních parcel v místě na konci vsi k Nížkovu za Sobotkovými humny.
Obecní úřad vám přeje do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.
J.Dočekal
Rodiče a děti při vítání občánků.
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Svatba - Radana Nejedlá a Jan Novák z Polné.
Napadl první sníh. Vydržel jen 3 dny.
Myslivci měli hon.
Taneční zábava se skupinou Wergl ze Sirákova.
Narodil se Ondřej Bláha, mužský pokračovatel rodu.
Hasiči uspořádali ples se skupinou Sešlost.
Taneční zábava se skupinou Vosa rock.
VČS Sboru dobrovolných hasičů.
Vítání občánků v Poděšíně – Bláhovi, Jágrovi, Šlechtickovi
Tělovýchova uspořádala taneční zábavu se skupinou TOTO Band.
Svatba – Milan Flesar a Lucie Jeřábková z Nížkova.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu vyhrál Milan Belá z Polné.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
303. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
304. Ukončení mandátu Milana Jaitnera člena zastupitele obce Poděšín, dnem 2. srpna
2006. Důvod: výše jmenovaný se 2. srpna 2006 přihlásil k trvalému pobytu do Polné.
305. Vyhodnocení veřejné schůze, která proběhla 6.10.2006.
306. Informaci z jednání, které proběhlo 12.10.2006 na obecním úřadě na odbahnění koryta
Poděšínského potoka.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
307. Změnu územního rozhodnutí o vyhlášení územního pásma hygienické ochrany a
stavební uzávěry, který vypracoval v srpnu 2006 ing. Josef Charouzen a zakreslil podle
výpočtů dne 11.9.2006 ing. Jiří Chalupa, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
308. Výměnu pozemku pod vodojemem mezi obcí Poděšín a Miloslavem Roseckým ze
Sirákova v poměru 1:1,5
309. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na
účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci Programu obnovy venkova na 127.000,-Kč.,
na obnovu místní komunikace.
Zastupitelstvo obce stanoví:
310. Termín svolání schůze nově zvoleného zastupitelstva obce na pátek 27. října 2006
v kuchyni kulturního domu.
Usnesení ustavujícího zastupitelstva obce:
1. Zahájení provedl starosta obce a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany obce.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu ing. Jaroslava Dočekala a ing. Františka Roseckého.
3. Starosta poděkoval členům zastupitelstva obce z období 2002 – 2006 za vykonanou práci
a předal jim upomínkové plakety.
4. Starosta vyhlásil oficiální výsledky voleb do zastupitelstva obce na volební období
2006 – 2010.
5. Zvolení členové zastupitelstva obce v komunálních volbách, které se konaly ve dnech 20.
a 21. října 2006: Dočekal Jaroslav ing., Enderle Jiří, Jaroš Petr, Jaroš Zdeněk, Landa
František, Rosecký František ing. a Vejvoda František složili slib tohoto znění, který
stvrdili svým podpisem:
Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje strukturu obce, která bude následující: Starosta,
místostarosta, předsedové finančního a kontrolního výboru a předsedové sociální,
stavební a pořádkové komise. Výbory a komise budou tří až pětičlenné.
7. Zastupitelstvo obce odvolává finanční a kontrolní výbor.
8. Zastupitelstvo obce odvolává sociální, stavební a pořádkovou komisi.
9. Zastupitelstvo schvaluje tuto volbu funkcionářů:
Starosta - Jaroš Zdeněk, nar. 1.3.1953, Poděšín č.79.
Místostarosta - Ing. Rosecký František, nar. 25.12.1972, Poděšín č. 70.
Předsedové komisí a výborů:
Finanční výbor - Enderle Jiří, nar. 30.04.1967, Poděšín č. 69.
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Kontrolní výbor - Jaroš Petr, nar. 28.5.1977, Poděšín č.76.
Stavební komise - Landa František, nar. 13. 9.1943, Poděšín č.33.
Sociální komise - Vejvoda František, nar. 14.7.1957, Poděšín č.50.
Pořádková komise a pokladník - Ing. Dočekal Jaroslav, nar. 4.8.1961, Poděšín č.9.
10. Starosta vyzval nezvolené kandidáty, aby se přihlásili a podíleli na práci v komisích a
výborech.
11. Zastupitelstvo schvaluje zástupcem v Lesního družstva v Polné starostu obce Zdeňka
Jaroše. Náhradník je místortarosta ing. František Rosecký.
12. Zastupitelstvo schvaluje zástupcem v Mikroregionu Polensko starostu obce Zdeňka
Jaroše. Náhradník je místortarosta ing. František Rosecký.
13. Zastupitelstvo schvaluje tyto měsíční hrubé platy: starosta Zdeněk Jaroš 4.000,-Kč,
místostarosta ing. Rosecký František 2.000,-Kč, předseda kontrolního výboru Petr
Jaroš 700,-Kč, předseda finančního výboru Jiří Enderle 700,-Kč, předseda stavební
komise František Landa 700,-Kč, předseda pořádkové komise ing. Jaroslav Dočekal
700,-Kč. Platy budou vypláceny od 1. listopadu 2006 včetně.
14. Diskuse
15. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 15.12.2006.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
16. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
17. Ověřovatele zápisu na volební období 2006 - 2010 ing. František Rosecký a ing.
Jaroslav Dočekal.
18. Smlouvu mezi obcí Poděšín a ing. Jaroslavem Dočekalem na vedení účetnictví obce
Poděšín za 1.200,-Kč/měsíc.
19. Vydávat obecní zpravodaj 4x za kalendářní rok v letech 2007 – 2010 o rozsahu cca 20
stran a občanům dodávat zdarma.
20. Pořádat akci „Vítání občánků do života“, 1x za rok v letech 2007 – 2010.
21. Podporu při narození dítěte v roce 2007 až 2010 ve výši 3.000,- na každé narozené dítě.
1.000,-Kč dávat při akci vítání občánků a 2.000,-Kč při nástupu dítěte do Mateřské
školy. Doplatit 2.000,-Kč Vojtěchu Šlechtickému č.97, který nastoupil do školky.
22. Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a obcí Nížkov na dar ve výši 15.000,-Kč., pro
obec Nížkov.
23. Dodatek ke smlouvě mezi obcí Poděšín a firmou Miloslav Odvárka ODAS, která mění
cenu za svoz komunálního odpadu na 63.070,-Kč s DPH.
24. Opravit cestu obalovanou drtí, po stranách položit obrubníky od silnice u prodejny
Jednota po František Kosour. Pro zájemce u opravované cesty vybudovat za poplatek
nové vjezdy.
25. Vybudovat nový chodník s lávkou přes potok od čísla 23 k číslu 58.
26. Vybudovat nový chodník od křižovatky u čísla 94 k číslu 21.
27. Provést opravu omítky u školní budovy.
28. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Poděšín a městem Žďár nad Sázavou na vykonávání
přenesené působnosti podle ustanovení § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů.
29. Žádost na používání znaku obce Poděšín na internetových stránkách
www.brojlers.wz.cz, fotbalistů Brojlers Poděšín.
30. Zakoupit dopravní značky na obecní komunikace.
31. Vybudovat kanalizační vpusť včetně terénních úprav.
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32. Rozpočtové změny.
33. Sociální komisi zajišťovat „blahopřání občanům k životním jubileu“ v 70., 75., 80., 81.,
82., 83., dále po jednom roku věku.
Zastupitelstvo obce volí:
34. Finanční výbor ve složení: předseda: Jiří Enderle, členové: Petr Jaroš a František
Vejvoda.
35. Kontrolní výbor ve složení: předseda: Petr Jaroš, členové: Jiří Enderle a František
Vejvoda.
36. Stavební komisi ve složení: předseda: František Landa, členové: František Kosour a
Stanislav Enderle nejml.
37. Pořádkovou komisi ve složení: předseda: ing. Jaroslav Dočekal, členové: Petr Jaroš a
ing. František Rosecký.
38. Sociální komisi ve složení: předseda: František Vejvoda, členové: Marie Dobrovolná,
Marie Jarošová, Jindřiška Landová a Ludmila Řeháčková.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 12. 2006:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

0,00 Kč
768 236,77 Kč
768 236,77 Kč

J. Dočekal

Počasí.
Počasí je nyní doplněno grafy teplot v průběhu každého měsíce. Jsou zde průběhy dvou
měření, vždy ráno a večer, každý den.
J. Dočekal

Srážky za rok 2006.
Leden – 33 mm, únor – 20 mm, březen – 91 mm, duben – 57 mm, květen – 117 mm, červen
– 91 mm, červenec – 32 mm, srpen – 230 mm září – 15 mm, říjen – 26 mm, listopad – 58
mm, prosinec – 22 mm. Celkové srážky za rok 2006 – 792 mm.
Jágr Josef

Říjen.Nejvyšší ranní teplota byla ve dnech 4., a 28., byla +13°C; 2., 24., a 29., +12°C; 3.,
23., a 27., +11°C; 1., a 7., +10°C°; 25., 26., +9°C; nejnižší ranní teplota byla ve dnech 17., 2°C; 18., +1°C; 9., +3°C; 10., 19., a 21., +4°C; 8., 15., 20., a 22., + 6°C; průměrná ranní
teplota byla +7,19°C. Nejvyšší večerní teplota byla ve dnech 27., +17°C; 1., a 11., +14°C;
3., 5., 6., 9., 10., 12., 13., 14., 21., 22., 23., a 24., +12°C; nejnižší večerní teplota byla ve
dnech 17., +5°C; 18., +6°C; 19., +7°C; 15., 16., 20., a 25., +9°C; průměrná večerní teplota
byla +10,29°C. Počet slunných dní 5, pršelo 1 den, vítr foukal 4 dny, ranní mlha byla po 3
dny a ranní přízemní mrazík 1 den. Nejstudenější byla 2. dekáda. 29. října napršelo 20 mm.
Říjen
1999
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Ráno
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Legenda:

Listopad.
Nejvyšší ranní teplota byla ve dnech 9., 15., 18., 26., 27., a 28., +8°C; 14., 17., 19., 20.,
29., a 30., +7°C; 6., 7., a 25., +6°C; nejnižší ranní teplota byla ve dnech 3., -4°C; 2., a 4., 3°C; 23., 0°C; 11., +1°C; 1., 10., a 13., +3°C; průměrná ranní teplota byla +4,33°C.
Nejvyšší večerní teplota byla ve dnech 15., 26., a 27., +9°C; 14., 16., 18., 19., 25., a 28.,
+8°C; 6., 8., 9., 17., 20., a 29., +7°C; nejnižší večerní teplota byla ve dnech 3., -4°C; 2., 2°C; 1., +1°C; 4., +2°C; 7., 12., a 13., +3°C; průměrná večerní teplota byla +5,47°C. Pršelo
9 dní, 1 den padal déšť se sněhem, sníh padal 2 dny, vítr foukal 5 dnů a 1 den byla mlha.
První polovina měsíce byla deštivá a větrná. V druhé polovině přišlo mírné oteplení.
V listopadu jsme slunce téměř neviděli.
Listopad 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ráno
-0,2
4,3
-0,7
3,7
4,43
2,66
0,53
4,33
Večer
1,13
5,1
0,8
4,7
5,96
3,06
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Prosinec.
Nejvyšší ranní teplota byla ve dnech 5., a 9., +6°C; 6., a 7., +5°C; 1., 8., a 10., +4°C; 2.
a 14., +3°C; 3., a 4., +2°C; nejnižší ranní teplota byla ve dnech 28., -8°C; 16., a 27., -7°C;
15., -3°C; 11., a 12., -2°C; průměrná ranní teplota byla +0,39°C. Nejvyšší večerní teplota
byla ve dnech 8., +9°C; 5., +8°C; 6., +7°C; 7., +6°C; 13., a 31., +5°C; 1., a 10., +4°C;
nejnižší večerní teplota byla ve dnech 26., a 27., -6°C; 16., -3°C; 15., a 19., -2°C; průměrná
večerní teplota je +1,45°C. Počet slunných dní 2, pršelo 3x, vítr foukal 1 den, a mlha byla 4
dny, sněžilo 2 dny, ale sníh vždy brzy roztál. První polovina měsíce bez mrazu, teplota nad
nulou. Druhá polovina mírné mrazy. O svátcích až -6°C. Na Silvestra přišlo oteplení. Podle
tabulky to byl nejteplejší prosinec od roku 1999.
Z.Jaroš
prosinec 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ráno
-1,5
-0,6
-7,0
-3,2
-1,51
-1,39
-2,42
0,39
Večer
-1,2
-0,2
-6,1
-2,6
-0,25
-0,87
-1,39
1,45
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Obec.
Zastupitelstvo obce.
Proběhly volby starosty a ostatních funkcí do obecního zastupitelstva. Nově zvolené
zastupitelstvo obce bude pracovat v tomto složení: Starosta – Zdeněk Jaroš, místostarosta
– ing. František Rosecký. Finanční výbor: předseda: Jiří Enderle, členové: Petr Jaroš a
František Vejvoda. Kontrolní výbor: předseda: Petr Jaroš, členové: Jiří Enderle a František
Vejvoda. Stavební komise: předseda: František Landa, členové: František Kosour a
Stanislav Enderle nejml. Pořádková komise: předseda: ing. Jaroslav Dočekal, členové: Petr
Jaroš a ing. František Rosecký. Sociální komise: předseda: František Vejvoda, členové:
Marie Dobrovolná, Marie Jarošová, Jindřiška Landová a Ludmila Řeháčková. Starosta
vyzval nezvolené kandidáty, aby se podíleli na práci v komisích a výborech. Jelikož se
žádný z nich nepřihlásil, byly komise sestaveny většinou ze zvolených zastupitelů.
Z. Jaroš

Mikroregion Polensko.
Po komunálních volbách se konalo první zasedání Mikroregionu 13. prosince. Předsedou
byl opět zvolen Jindřich Skočdopole z Polné, místopředsedové: Jan Mokrý - Nížkov, Jiří
Vlach - Dobronín, Jaroslav Málek - Ždírec, výbor: Jiří Pejcha - Jamné, Josef Málek Věžnice (HB) a František Škorpík - Šlapánov. Kontrolní komise - předseda Bohuslav
Novák - Věžnice (Ji), Marie Kučerová - Nadějov a Petr Pometlo - Brzkov.
Z. Jaroš

Voda poděšínská trubková – co nám teče z vodovodu.
Obec je zásobována 4 studněmi ze 6 pramenišť Samotín, 2 studny zůstávají v záloze,
odtékají do přepadu. Ve špičce vypomáhá „sirákovská studně“, druhá sirákovská studně je
v záloze. Ve studních byla vyčištěna dna, zavezena vypraným makadamem. U studní, které
jsou v činnosti, bylo vyměněno staré potrubí za nové PVC. Práce byly udělány svépomocí,
vyjma prací zemních. Kvalita vody je průběžně sledována systémem kontrol Hygienickou
stanicí Žďár n. S. Naměřené hodnoty koncem roku odpovídají limitům vyhl. 252/2004 Sb.
Např. Dusičnany 28 mg/l – mezní hodnota vody pro zásobování 50 mg/l (kojenecká voda 15
mg/l). Koliformní bakterie, E. coli – 0 kTJ/100m. Chlor 0,05mg/l – mezní hodnota 0,3 mg/l.
Ve vodě je mírný nárůst výskytu vápníku a hořčíku (norma neuvádí limit). Pravděpodobně
se to děje při výměně nebo praní filtrační vložky dolomitu v odkyselovači. Vzhledem
k tomu, že vápník, hořčík „dělá chuť vody“ a dolomit poměrně slušně zachycuje železo a
mangan, je tento stav ponechán bez úpravy. Tolik obávané dusičnany lze poměrně dobře
odstranit malou filtrační jednotkou, která se zapojí např. pouze do kuchyňského vývodu a
ostatní (koupelna, teplá voda) se nechá bez úpravy. Ale i některé kuchyňské vercajky Vás
můžou zásobovat šmejdíky – např. některé rádoby nerezové konvice, Vás budou dobře
zásobovat niklem.
Obecní úřad dává do vývěsné skříně u Jednoty výsledky testů vzorků vody. Jsou sejmuty
vždy až s novými vzorky
J. Enderle, F. Landa

Brojlers na www.
Fotbalový klub malé kopané, který se jmenuje Brojlers Poděšín a byl založen 10.8.2002 má
své internetové stránky. které zhotovil Jan Koumar. Adresa stránek je www.brojlers.wz.cz
a dozvíte se na nich mimo jiné o historii klubu, o všech akcích, které klub pořádal, a kterých
se účastnil. Je zde rubrika o hráčích, kteří hájili barvy tohoto klubu a mnoho fotografií.Z.Jaroš
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Kronika.
1. světová válka – pokračování
Zajatci u nás.
Aby práce na polích nestála, říše Rakousko-Uherská nemusela živit zajatce, byli přidělováni
na práci do vesnic. U nás byli v následujících číslech.
Číslo 2. Srb.
Číslo 4. Na počátku války jeden Srb, později místo něho byl přidělen Rus.
Číslo 5. Nejdříve dvacet pět měsíců Srb Andreas Popadič, po něm tři měsíce Srb Dragajub
Rafajlovič, a nakonec. šest měsíců Ruský Polák Ladislav Kjaťkovský.
Číslo 6. Nejdříve Srb šest měsíců, potom byl vystřídán Rusem, kteří se často měnili.
Číslo 7. Od roku 1916 až do převratu zde byl Srb Jaromír Milutinovič.
Číslo 8. Srb asi rok, Rus asi půl roku.
Číslo 9. Srb Nikola Ivanovič tři a půl roku
Číslo 10. Dva Srbi Miloš a Nikola.
Číslo 11. Srb Štefan Štefanovič asi dva roky.
Číslo 15. Srb dva a půl roku.
Číslo 19. Nejprve Srb asi dva a půl roku potom Rus asi rok.
Číslo 29. Srb Ivan asi tři roky.
Číslo 30. Od roku 1916 dva Srbové až do převratu.
Číslo 31. Rus sedm měsíců.
Číslo 34. Dva Srbi.
Číslo 38. Jeden Rus.
Číslo 39. Srb Stojan Živič asi dva roky.
Číslo 47. Srb od roku 1916 do převratu.
Číslo 51. Srb Danielo Synotič od roku 1917 do listopadu 1918.
Celkem bylo u nás 21 Srbů a asi 9 Rusů. Tito zajatci si u nás nemohli naříkat, protože lidé
jim dali najíst do sytosti, v práci je nepřetěžovali a dokonce se říká, že nějaký ten malý
Rusínek nebo Srbeček tady zůstal některé na památku.

Život po válce
První volby v obci dle nového způsobu (vázané kandidátní listiny a poměrné zastoupení),
dle všeobecného, přímého, rovného a tajného volebního práva byly do obecního
zastupitelstva dne 15. června 1919. Byla pouze jedna kandidátní listina a proto občané
nevolili. Bylo zvoleno 12 členů a šest náhradníků a sice: členové: Antonín Doležal, rolník
č.4, Josef Palas, rolník č.6, Antonín Flesar, rolník č.7, Rudolf Flesar, rolník č.10, Josef
Homola, rolník č.20, Adolf Pařízek, truhlář č.23, Gustav Svoboda, kovář č.24, Eduard
Dobrovolný, rolník č.32, František Homola, rolník č.34, Antonín Chvátal, rolník č.39, Josef
Hanus, rolník č.46, Josef Šmiraus, domkař č.50. Náhradníci: Antonín Rosecký, rolník č.5,
Vojtěch Šimek, domkař č.12, Jan Novotný, zedník č.21, Josef Sochor, domkař č.27, Josef
Dobrovolný, rolník č.30, Jan Pařík, domkař č.35.
Dne 29. června byl zvolen Starostou pan Rudolf Flesar, jeho náměstek Josef Hanus a
členové obecní rady Adolf Pařízek a Antonín Doležal.

Drahota.
Hned po válce nebylo možno, aby byl hned ráj na zemi. Zboží i v roce 1920 byl ještě veliký
nedostatek a proto drahota byla veliká. V roce 1919 pár koní stál až 80.000,-Kč, hříbě
14.000,-Kč. v roce 1920 hříbě 9.000,-Kč. Za 1 kg. hovězího kusu živé váhy se platilo 13,-Kč.
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Konec rekvisic byl v květnu 1920. V roce 1921 byly poslední dodávky obilí a pak bylo vůbec
zrušeno vázané hospodářství. Oves stál 1q toho roku 300,-Kč, žito 1q 350,- - 400,-Kč. Jedlé
brambory 1q 135,-Kč, průmyslné brambory 1q 105,-Kč.
Roku 1922 se již hospodářský život ustaloval, zboží bylo dosti a zvláště je pozoruhodný skok
(pokles) v ceně hospodářských produktů: brambory 1q 8,-Kč, žito 1q 90,-Kč.

Kolkování peněz.
V době převratu měli lidé plné hrsti papírových peněz, stroje je dále tiskly, ale kupní cena
byla slabá. Aby se Republika Československá odloučila od Rakouska a Maďarska, byl
uzákoněn plán geniálního prvního ministra financí Dr. Aloise Rašína dne 27. února 1919
v kolkování peněz.
Na Rakousko – Uherské bankovky byl přilepen kolek, ale polovina peněz se pouze občanům
vrátila. Bez kolku byla bankovka u nás neplatná. Lidé nebyli spokojeni, že se musí loučiti
s polovičkou peněz, ale později zadrženými penězi mohli platit dávku z majetku i jiné daně.

První rádio.
První rádio ve vsi měl pan Jaroslav Dočekal, rolník číslo 9. již v roce 1924. Byl první
v širém okolí.
(dokončení kroniky - 1. sv. válka)
Opsal: Z. Jaroš

Obecní Judo.
U nás.
Při čištění kanálu po silnicí Nížkov – Cikary byla naše obec připravena o jednu z rarit:
„Skládku Matouškových nájemníků“. S podivem jsem zíral, co lze volným pohozením
v celkem malé strouze uskladnit. Mimo tří pytlů věcí potřebných pro domácnost, dvou
velkých nákupních tašek rozebraných el. spotřebičů a elektroniky, také 7 igelitových tašek
použitých dětských plenek, pár kousků oblečení a punčocháčů. Bravo pane Matoušek,
vyberte nájemné a ostatní atˇ si vylíže obec. Z déleskladujících věcí mě zaujala plechová
pečící trouba a divan neboli otoman, který tam zatím zůstal. Jednak nahrazuje poklop
drenáže a v letních měsících může posloužit unaveným pocestným. Sám jsem ho otestoval,
posezení dobré, ale při poleženíčku tlačí péra do p..., nedoporučuji vrtěti se.
Poděšínskému okolí zdar!
F. Landa

Dlužníci.
Opět uvádíme přehled dluhů, které registruje obecní úřad ke dni vydání tohoto listu:
Č. Jméno
Splatnost Částka
Č. Jméno
Splatnost Částka
1. Jaroš Jiří
30.6.2005 10 000,3. Matoušek Milan
30.7.2005
600,2. Jaroš Jiří
30.7.2006 19 642,4. Matoušek Milan
30.7.2006
2 640,-

Školka.
Přežblebty. - Ach ta žába.
Logoped doktor Dvořák, který jezdí jednou za měsíc do školky pomáhat učitelkám v
nápravě řeči u dětí si vzal k sobě Jirku a učil ho „ž“. Povídá Jirkovi: „Řekni žába leží
v kaluži“, a Jirka místo, aby větu zopakoval, odpověděl: „Ale také v rybníku“.
M.Jarošová

Poděkování
Vedení Mateřské školy v Poděšíně tímto děkuje Zemědělskému družstvu vlastníků za
sponzorský dar, který obdržela ve formě konzumních brambor.
M.Jarošová
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Domy v Poděšíně.
Č.p. 74
Od roku 1954
1954 zahájena stavba
1958 slavnostní
otevření
2007 Kulturní dům

Č.p. 80
Od roku 1981
1981 Šimek Jan –
zahájení stavby
1984 kolaudace
2007 Šimek Jan [2]

Č.p. 75
Od roku 1965
1965 zahájena stavba
1966 dokončena
1984 zahájena
přestavba
1985 ukončena přestavba
2007 Kancelář ZDV [0]
Č.p. 76
Od roku 1978
1978 Jaroš Jiří –
zahájení stavby
1981 kolaudace
2007 Jaroš Jiří [8]

Č.p. 81
Od roku 1981
1981 Sláma Jan –
zahájení stavby
1984 kolaudace
2007 Sláma Jan [4]

Č.p. 77
Od roku 1980
1980 Kosour
František – zahájení
stavby
1981 kolaudace
2007 Kosour František [6]

Č.p. 83
Od roku 1982
1982 Flesar
Vladislav – zahájení
stavby
2007 Flesar
Vladislav [5]

Č.p. 78
Od roku 1979
1979 Koumar Milan
– zahájení stavby
1983 kolaudace
2007 Koumar Milan
[4]
Č.p. 79
Od roku 1980
1980 Jaroš Zdeněk –
zahájení stavby
1984 kolaudace
2007 Jaroš Zdeněk
[5]

Č.p. 84
Od roku ???
1982 ???
2007 Hrabětová
Věra, Samotín [0]

Č.p. 82
Od roku 1984
1984 Šorf Milan –
zahájení stavby 1984
2007 Šorf Milan [5]

Č.p. 85
Od roku 1984
1984 Nejedlý
Bohumil – zahájení
stavby
1987 Nejedlý
Bohumil – ukončení
stavby kolaudací
2007 Nejedlý Bohumil [6]
9
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Fotografie

Pláž a kopce kolem Bajkalu

Vrchol Blažkova s informačním panelem.

Barbory.

Výprava Blažkov – Králický sněžník 2006.

Mikuláš s andělem a čerty.

Křížek v Pustém - starý.

Tři králové.

Křížek v Pustém - nový.
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Oslava narozenin p. Blažena Flesarové 90 let.

Ondřej Bláha

Skládka nájemníků u Matoušku.

Michaela Šlechtická

11
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Nevěsty pro milionáře na několika z mnoha obálek slovenských časopisů.
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Nevěsta pro milionáře.
Úterý 18.4. – čtvrtek 20.4.
Dny probíhaly podobně, jelikož štáb odjel do Bratislavy, Honza za prací do Německa a já
s děvčaty jsme zůstaly v celém zámku jen s číšníky a bodyguardy, takže jsme si plně
užívaly volna. Opalovaly jsme se, hrály kulečník a tenis, cvičily aerobik, odpočívaly,
přecpávaly se dobrým jídlem a musím přiznat, že jsme i popíjely…
Pátek 21.4.
Hned ráno jsme jely se stylistkou do Bratislavy na zkoušku šatů. Potřebovaly jsme si vybrat
večerní róbu na další, neradostně očekávaný vyřazovací obřad růží, který probíhá každou
neděli a končí jím každá televizní epizoda, jak jsem již popsala v minulém čísle zpravodaje.
Po obědě jsme začaly natáčet. Moderátor nás rozlosoval do 3 skupinek po pěti děvčatech. Já
patřila do druhé skupiny, která dostala i se třetí skupinou po zbytek dne volno. První
skupinka děvčat měla za úkol připravit pro Honzu jídlo vhodné na piknik. Pak se vydaly na
dlouhý výlet na kole. V jeho cíli připravila děvčata piknik, zavázala Janovi oči a dávala mu
postupně ochutnávat, co pro něj připravila. Pak Honza rozhodl, které jídlo mu nejvíce
chutnalo a ta dívka, která ho připravila, s ním šla na soukromé rande do vinného sklípku,
kde ochutnávali různé druhy vína a bavili se podle svého jen oni dva… Tedy pouze za
přítomnosti několika kamer.
Sobota 22.4.
Úkol pro mou skupinu byl připravený až na večer. Kolem šesté hodiny jsme nastoupily do
limuzíny a vyjely do Bratislavy. Honza nás uvítal v Karaoke baru, kde již byli připraveni
komparsisté a několik kamer. Číšníci nám nalévali šampaňské a jiný alkohol a my jsme
pouze popíjely a bavily se s Honzou. Zábava se rozproudila, tancovaly jsme a dobře se
bavily. I když se nám dosavadní činnost velice líbila, náš úkol byl jiný. Měly jsme zazpívat
jednu Karaoke píseň. Pak si Honza opět měl vybrat dívku, která ho nejvíce zaujala svým
výkonem. Honza si vybral mě, odvezl mě limuzínou do klenotnictví, kde mi vybral
nádherné šperky a měl pro mě připravené krásné večerní šaty. Poté mě doprovodil do
kasina. Výborně jsme se bavili, hráli převážně ruletu až jsem vyhrála 25.000 euro. Do
zámku jsme se vrátili až pozdě k ránu.
Neděle 23.4.
Zatímco my jsme vyspávaly až do oběda, třetí skupinka děvčat už ráno vyrazila hrát
s Janem golf. Celé dopoledne je Jan učil golfové odpaly a pak si šly zaplavat do bazénu a
popíjet šampaňské. Opět si Jan vybral dívku, která nejlépe hrála golf a šel s ní na masáž.
Když se vrátili zpět do zámku, začaly přípravy na vyřazovací obřad. Trvalo dlouho, než nás
všech patnáct stylistky oblékly, kadeřníci učesali a kosmetičky nalíčily. Také jsme natáčely
spoty pro reklamu a dělaly rozhovory s novináři, takže obřad začal pozdě v noci, když už
byli všichni unaveni. Tentokrát bylo vyřazování kruté. Jan rozdal pouze deset růží a tudíž
vyloučil pět dívek a překvapivě vyloučil i favoritku soutěže. Já jsem postoupila, z českých
dívek jsme zůstaly už jen dvě.
Pondělí 24.4.
Ráno jsme si zabalily věci zhruba na týden a vyrazily do Liptovského Hrádku, kde jsme
měly natáčet další epizodu. Cestou jsme se zastavily na pár hodin v Bratislavě, abychom si
vybraly šaty a boty na další Obřad růží. Po příjezdu jsme se ubytovaly v hrádečku a po
zbytek dne jsme měly volno.
Úterý 25.4. - pátek 28.4
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Dozvěděly jsme se, co se od nás v tomto díle očekává. Musíme se do konce týdne naučit pět
latinskoamerických tanců, náš lektor z nich pak tři vybere a zatančíme si je s Honzou. Podle
toho jak to zvládneme, vybere 8 dívek, které postoupí do dalšího kola. Začal tvrdý trénink.
Od rána do večera jsme nacvičovaly s profesionálními tanečníky ze Španělska. Celý týden
nás natáčely při nácvicích, trénincích, při snídani, obědě i večeři. V pauzách mezi nácviky
jsme natáčely opět reklamní spoty, tentokrát jsme natáčely i vzkazy pro Honzu a odpovědi
pro novináře. V průběhu celého týdne natočil štáb mnoho záběrů a Jan si je prohlížel a pak
nám vybral dva tance, které nám podle něj šly nejlépe. V pátek dopoledne jsme měly
generálku, hned poté jsme si sbalily věci a vracely se zpět do krásného zámečku
v Beladicích.
Sobota 29.4.
Hned ráno jsme jely do Bratislavy. Nejprve nás stylisté oblékli do kostýmů na
latinskoamerické tance, pak nalíčili, nalepili dlouhé barevné řasy, vyčesali účesy a my jsme
si připadaly jako travestiti. Natáčelo se v kubánském baru, na živo nám hrála kubánská
kapela a byla tam velmi příjemná atmosféra. Natáčení ze začátku také probíhalo příjemně,
pouze jsme popíjely koktejly a bavily se. Ale pak přišlo do tuhého. Jan si vždy vybral jednu
z nás a zatančil si s ní přede všemi dva sólo tance. Špatné bylo to, že skoro netančil to, co
jsme se celý týden učily. Pokaždé, když s každou dívkou dotančil, odvedl si ji k baru, kde si
spolu dali šampaňské a soukromě popovídali. Tedy soukromě myslím to, že tam bylo 5
kamer a půlka štábu… Až Honza vystřídal všech deset dívek, překvapily jsme ho
dohromady nacvičenou taneční sestavou. Natáčení skončilo a všichni jsme se vrátili do
zámečku.
Neděle 30.4.
Dopoledne jsme měly volno, pak jsme měly na programu rozhovory s novináři, ale
odpoledne začaly přípravy na další Obřad růží. Opět jsme strávily spoustu času u kadeřníků
a vizážistů. Tentokrát Jan rozdával 8 růží a vyloučil Květu z Prahy a mě, poslední dvě dívky
z České republiky. Každé z nás řekl Honza pár slov, pak se s námi rozloučil a my jsme šly
natočit, jak se cítíme po vyřazení a celé zhodnocení soutěže. Poté jsme padly nejméně na
hodinu do spárů novinářům.
Za odměnu jsme dostaly letecký zájezd na 14 dní do Tunisu, na který jsme odletěly hned
druhý den po vyřazení ze soutěže, aby nás nemohli vyhledat novináři. Stejně nám každý den
několikrát telefonovali. Mojí mamince také volali a dávala jim rozhovor do novin, dokonce
posílala k článku i moje fotky z dětství. Když jsem se vrátily z dovolené, pozvaly mě na
natáčení pořadu Noční show live, které se konalo 17. května. Byl to asi dvouhodinový
pořad, kde jsme si povídaly s moderátorkou o tom, jak se nám líbilo v soutěži, naše pocity
atd. Do pořadu nám volali diváci a také se nás ptali na to, co je zajímalo. Ke konci pořadu
(přímý přenos) moderátorka zavolala mé mamince a zajímala se o to, jak ona reagovala na
moji účast v soutěži, jestli mě podporovala apod.
30. června jsem byla pozvána na rozlučkový večírek, který se rovněž natáčel, účastnil se ho
celý štáb, moderátoři, Jan Novotný, Zuzka Bělohorcová, ale hlavně opět novináři.
Objevila jsem se na obálkách několika časopisů, kde byly se mnou rozhovory, v novinách
jsem o sobě nacházela články, bohužel převážně nepravdivé. Když jsem přijela na
Slovensko, lidé mě poznávali, fotili se se mnou a několik z nich po mě dokonce žádalo
podpis, ale nejvíc mě potěšil muž, který mi koupil láhev drahého šampaňského a číšník
v restauraci, který nechtěl, abych po sobě zaplatila útratu.
Celá šou byla pro mě nezapomenutelným zážitkem a dala mi mnoho životních zkušeností.
Ilona Jarošová
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Obyvatelé 2006.
1. Počet obyvatel k 1.1.2006.
2. Narozené
děti v roce
v roce 2006
3. Přihlášení
občané 2006
4. Zemřelí
občané
v roce 2006
5. Odhlášení
občané v
roce 2006

3

6. Svatby
v roce 2006

4

2
3

6

Šlechtická Michaela
Jágr Jaromír
Bláha Ondřej
Rosecká Eva
1.3. ze Sázavy 147
Štohanzlová Lenka
23.6. ze Žďáru n.S.
Flesar Josef * 16.1.1927
č.p. 7
Sláma Jan
* 9.5.1924
č.p. 29
Flesar Pavel * 24.6.1965
č.p. 35
Chvátalová Romana
20.6. do Jihlavy
Kosourová Jana
27.6. do Křižanova
Jaitner Milan
2.8. do Polné
Králová Michaela
4.9. do Pelhřimova
Vejvoda Petr
24.10. do Nížkova 87
Jaitnerová Andrea
8..11. do Řehořova 51
Rosecký František a Jarošová Eva
Chvátalová Romana a Marek Rostislav
Nejedlá Radana a Novák Jan
Flesar Milan a Jeřábková Lucie

7. Počet obyvatel k 31.12.2006
8. Životní
jubilea
v roce
2007

9. Výročí
svateb
v roce 2007

255 z toho 127 mužů a 128 žen

50 r.
75 r.
90 r.
75 r.
80 r.
60 r.
90 r.
50 r.
75 r.
50 r.
50 r.
60 r.
50 r.
65 r.
80 r.
70 r.
60 r.
25 r.
35 r.
10 r.
40 r.
40 r.
20 r.
25 r.
50 r.
10 r.
30 r.
35 r.
45 r.
35 r.
30 r.
10 r.

č.p. 97 nar.
č.p. 93 nar.
č.p. 63 nar.
č.p. 70 nar.
č.p. 48 nar.
† 28. 4.2006
† 25. 5.2006
† 12.12.2006
č.p. 39 nar.
č.p. 77 nar.
č.p. 54 nar.
č.p. 11 nar.
č.p. 50 nar.
č.p. 54 nar.
č.p. 70 dne:
č.p. 39 dne:
č.p. 85 dne:
č.p. 10 dne:

7.2.2006
28.6.2006
19.11.2006
29.10.1975
8.2.1971
79 roků
82 roků
41 roků
2.5.1982
25.11.1983
8.3.1961
6.12.1985
15.3.1980
10.11.1986
18.2.2006
17.6.2006
7.10.2006
29.12.2006

251, z toho 124 mužů a 127 žen

Flesar Vladislav
Enderlová Marie
Flesarová Blažena
Chvátalová Anna
Šorfová Františka
Šlechtická Františka
Dobrovolná Božena
Vejvoda František
Koumarová Božena
Musil Václav
Koumar Milan
Chvátalová Věra
Enderle Stanislav
Šustr Zdeněk JUDr.
Slámová Anna
Palasová Marta
Homolová Anna
Marta a Jiří Landovi
Marie a František Roseckých
Vladimíra a Jiří Špačkovi
Ludmila a Vladislav Řeháčkovi
Stanislava a Antonín Doležalovi
Marie a Pavel Slámovi
Jaroslava a Alois Nejedlých
Božena a Josef Palasovi
Jana a Jan Poulovi
Marie a Zdeněk Jarošovi
Ludmila a Václav Sobotkovi
Věra a František Bláhovi
Anna a Josef Homolovi
Hana a František Koumarovi
Marie a Miroslav Slámovi
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č.p. 83
č.p. 69
č.p. 47
č.p. 39
č.p. 26
č.p. 5
č.p. 37
č.p. 50
č.p. 44
č.p. 73
č.p. 78
č.p. 71
č.p. 86
č.p. 61
č.p. 29
č.p. 6
č.p. 20
č.p. 58
č.p. 70
č.p. 76
č.p. 59
č.p. 4
č.p. 94
č.p. 91
č.p. 60
č.p. 34
č.p. 79
č.p. 57
č.p. 63
č.p. 20
č.p. 88
č.p. 29

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:

16.1.1957
20.1.1932
26.1.1917
3.3.1932
25.3.1927
29.3.1947
7.4.1917
14.7.1957
25.7.1932
28.8.1957
21.9.1957
26.9.1947
9.10.1957
10.10.1942
13.11.1927
20.11.1937
25.11.1947
9.1.1982
12.2.1972
21.3.1997
25.3.1967
22.4.1967
24.4.1987
17.4.1982
8.6.1957
5.7.1997
20.8.1977
22.8.1972
10.11.1962
17.11.1972
26.11.1977
13.12.1997
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Kultura.
Vítání občánků.
V sobotu 23. prosince v 10 hodin proběhlo ve vánočně vyzdobené mateřské škole již 4.
vítání občánků. Pozvání od obecního úřadu přijali: Michaela Šlechtická s rodiči Lenkou a
Jiřím, Jaromír Jágr s rodiči Olinkou a Jaromírem, Ondřej Bláha s rodiči Marií a Františkem.
Celou akci zahájila a řídila Marie Dobrovolná, za obecní úřad se zúčastnili starosta Zdeněk
Jaroš a předseda sociální komise František Vejvoda. Vystoupení dětí ze školky s Natálii
Poulovou, Erikou Sekničkovou a Jiřím Šlechtickým secvičila Jindřiška Landová, na kytaru
hrála Anna Jágrová a zpěvem ji pomáhaly Anna a Eva Nejedlovi. Akci fotil a filmoval
Jaroslav a Tomáš Dočekalovi.
Z.Jaroš

Expedice Blažkov – Králický sněžník.
Expedice Blažkov – Králický sněžník, vyrazila z domovů v sobotu 1. července pěšky na
start, který byl na vrcholu Blažkova 694 m.n.m. (viz. Zpravodaj 3/2006). Z Blažkova vyšla
čtveřice František Dobrovolný, Josef Vytlačil, Jan Henzl a Jaromír Vlček v 10:25 směrem
kolem hájenky po cestě do Matějova, na Matějovský rybník, Žďár nad Sázavou, Lhotku,
Vlachovice a Medlov, kde u Medlovského rybníka poprvé přenocovali pod širákem. Druhý
den vyrazili směrem na Podmedlovský mlýn, Kadovský mlýn, Samotín, Milovy, Březiny,
Pustá Rybná a Borová u Poličky, kde podruhé přespali pod širákem. Trasa třetího dne byla
následující: Rybník Zimka, Zrnětín, Poříčí u Litomyšle, Horní Újezd, Dolní Újezd, Osík,
Litomyšl, kde přenocovali v kempu. Další den vyrazili přes Pazuchu, Kozlovský kopec, kde
je chata Maxe Švabinského, Českou Třebovou, údolí Skuhrovského potoka a Ostrov, kde
strávili noc pod přístřeškem. Pátý den putování zahájili kolem ekosystému lanškrounských
rybníků, Horního Třešnovce, prošli Nepomuky, Výprachtice, Čenkovice – Buková hora,
Červenovodské sedlo a Červenou vodu, kde prožili další noc, tentokrát ve vojenském stanu.
Trasu šestého dne zahájili přes Králíky, Dolní Hedeč, Červený potok a Dolní Moravu, kde
měli nocleh v noclehárně u Bohouše. Sedmý den vyrazili na vrchol, kde prošli kolem
pramenu řeky Moravy a ve 12:30 hod zdolali vrchol Kralického Sněžníku. Zpáteční cesta
vedla přes Stříbrnice, Staré Město pod Sněžníkem odtud vlakem do Hanušovic, kde přespali
na fotbalovém stadiónu. Ráno pokračovali vlakem do Brna, Žďáru nad Sázavou a domů do
svých příbytků.
Z.Jaroš

Kříž v Pustém.
Ve Zpravodaji č. 2/2002 jsme napsali článek, který již díky nějakému vandalovi není
pravdivý. Jedná se o křížek, který byl v lese Pustý u Dlouhých luk. Od kdy zde zmíněný
křížek stál přesně nevím, ale byl na něm nápis „Zde byl ubit Václav Brabec, hajný
9.11.1933“, takže to vypadá, že minimálně 70 roků. Za tu dobu k němu lidé chodili a snažili
se ho udržovat. Před několika roky se mrazem rozloupl kámen pod křížkem a tak ho kdosi
znovu zpevnil a zalil betonem. Byl opravován nápis atd. Až v loni se vlivem koroze odlomil
těsně nad kamenem a než došlo k opravě tak ho nějaký chmaták ukradl. Proto se pár
nadšenců, které řídil Petr Kliment, dohodlo, že toto pietní místo znovu obnoví. Jsem rád, že
obecní úřad v Poděšíně respektive Jaroslav Dočekal a Zdeněk Jaroš mohl dopomoci
fotografiemi původního kříže a v neděli 10. prosince 2006 byl instalován nový kříž. Z.Jaroš
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Cestománie – Jak je v Rusku.
Cesta do srdce Sibiře – město Irkutsk u jezera Bajkal.
Konečně nastala kýžená neděle a den volna. S místní cestovní kanceláří Okolo Bajkala Tour
jsme vyrazili na cestu kolem Bajkalu za pouhých 750 rublu na osobu (cca 600 kč).
Autobusem k řece Angaře, přes řeku lodí a potom kolem Bajkalu po starý trati vlakem se
zastávkama a průvodcem. Protože je tady hroznej hic, panovaly obavy co na sebe. Nakonec
jsme zvolili kraťasy a tričko - co jinýho. Ráno jsme se dostavili na zastávku odkud odjížděl
autobus. Pravda, bylo trošku chladněji, ale to se vyčasí, říkali jsme si. Na zastávce stálo asi
50 Rusů navalených v kupě oblečení a s velkýma báglama. Slovy, že jedou asi na Sibiř
makat, jsme se uklidňovali. Po chvíli přijel autobus a hned se naplnil. Pár nás zůstalo a
čekali jsme na další. Přijel načas, jenom s 30-ti minutovým zpožděním. Naskákali jsem tam
a vyrazili. Řidič nás uklidňoval, že nám loď neujede a měl pravdu. Řítili jsme se ďábelskou
rychlostí městem. Začal jsem opět uctívat Aláha a přitom obdivoval rychlost autobusu jakou
ta herka jela. Když jsme vyjeli za město, řidič ještě kupodivu zrychlil. To už jsem se raději
nedíval a snažil jsem se z rozmazaného pohledu za oknem něco poznat. Řidič měl pravdu.
Loď jsme stihli. Když jsme vylezli z autobusu na břehu Angary (řeka která teče z Bajkalu),
myslel jsem, že na mě sáhla smrt. Ne, byla to raní mlha a chladný vánek od studený vody
(bylo asi 11:00). S drkotajícími zuby jsme nastoupili do bárky a odrazili od břehu. Hned
jsme zalezli do podpalubí se ohřát. Venku totiž nebylo stejně nic vidět, jaká byla mlha. Po
chvíli plavby jsme zastavili. Teplota stoupla z 8 stupňů asi na 13. To nás povzbudilo, že
bude lépe. Nastupovali jsme do vlaku - po žebříku. Soudruzi jaksi zapomněli postavit na
zastávce nástupiště. Na takový paradoxy jsem si ale již zvykl. Vlak sebou škubnul a my
vyjeli. Vlak byl normální, ale i přesto, že jsme měli první třídu měl turecký záchod (já tam
nebyl, ale kolega Honza Komárek to říkal). Jak jsme se rozjeli, ve vlaku to začalo šumět asi
jako v úle. Začali šustět tašky, zipy, cinkat flašky. Tak jsem se zájmem sledoval, co se bude
dít. Rusové měli ty velký tašky nacpaný jídlem a pitím. Začali hodovat a chlastat. Po třetí
zastávce již asi každý pátý spal ožralej. No my popíjeli piva z bufetu a kochali se krásou
krajiny. Po druhé zastávce se vyjasnilo a bylo konečně teplo (cca ve 14:00). Zastavili jsme u
jakési pláže na koupání a jídlo. Tak jsme si dali oběd. Kluci si dali rybu, já jsem si dal
šašlíka (opečené kousky masa s chlebem). Cena 150 rublu za 5 kostek masa a půl krajíce
chleba mi přišla dost a málem se mnou sekla, ale hlad je hlad a v okruhu 50 km nic k jídlu.
Po obědě nám průvodkyně sdělila, že za kopcem táboří Češi. My jsme se rozhodli je
navštívit. K pláži za kopcem vedly 2 cesty. Jedna přes vrchol a druhá tunelem kterým jsme
přijeli. Se slovy že tunel je pro baby - aspoň poznáme přírodu jsme se vydali přes kopec. Po
20 minutách úporného stoupání do příkrého kopce a silně poštípaní komárama jsme
konečně spatřili vrchol. Se slovy tunel je pro baby, vracet se nebudem, jsme vyrazili na pláž
pod ním. Dole jsme byli skoro hned. Bohužel na jiné pláži než byli ti Češi. Projít se nedalo,
byl tam jakýsi útes. Tak jsme se vrátili znova přes kopec. Odjezd vlaku jsme stihli jen tak
tak. Ještě dneska mám poštípané nohy od komárů a vzpomínám na to, jak tunel je pro baby.
Pak jsme dorazili domů. Jediný, co nás opravdu zarazilo, je čistota vody. Není problém
vidět 20 metru do hloubky. Voda je jako ve vaně. Oni ji prej pijou, ale my měli strach.
Záchod v práci přece jenom nepatří mezi nejluxusnější - nemá prkýnko a ten porcelán přece
jenom studí.
No tak dost o výletech. Jinak chodíme do práce, ale to si asi umíte představit, jak to vypadá.
Popisovat to nebudu. Normálně makáme. Večer, když skončíme v 7 hodin, jsme pěkně
vysušený. Na kabině je asi 40 stupňů. Potom pěkně vyprahlí skočíme na pár točených. Po
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týdnu hledání a chlastání na rusa (- za stánkem na stojáka z plechovky) jsme našli zahrádku
kde mají studené a točené pivo. Tato kombinace se tady prakticky nevyskytuje. Potom
odbudeme večeři (po těch pivech už hlad moc není) a jdeme spát. A ráno zase dokola.
Jinak jídlo ve fabrice docela dobrý, akorát mají ke všemu bramborovou kaši. V pondělí je
rýže. Jí se hliníkovou vidličkou a lžící. Na nůž je nárok jen, když je řízek. Jo, a mají tady
výborný saláty - zeleninový, masový atd.
Jo, a ještě jeden zážitek k dobru. Abych se trošku procvičil v ruštině, požádal jsem Pavla,
který tady má místní přítelkyni, ať sežene kamarádku, která umí trochu anglicky (pro jistotu
abych prolomil jazykovou barieru), a že někde vyrazíme. Asi za hodinu mi volal že
vyrazíme k vodě se koupat - bylo cca 21:00 a já měl 3 piva, což je na mě tak akorát. Po
cestě jsem vypil ještě 2 a začal se odvazovat. Kamarádka mi na každou anglickou větu
odpověděla něco rusky. To jsme si pokecali. No uměla jen opravdu trošku. Pak jsem
pochopil, že anglicky z místních neumí skoro nikdo. No musím cvičit ruštinu. Když jsme
tam přijeli, musel jsem si dát ještě jedno pivo na kuráž. Rybník měl asi 10x10 metru a 2
metry hloubky. Pak jsem si uvědomil, že nemám plavky. Holky je bohužel měly. No tak
jsme se vykoupali. Pak jsme ulovili vor co tam plaval. Lehli jsme si na něj všichni 4 a
chlastali další piva. Já čuměl na nebe nepřítomným pohledem lehké opilosti, v hlavě mi
hučelo z piva a pak mě to napadlo a teď už to vím - země možností není Amerika, ale
RUSKO, to je Amerika !!!!!!!!!
PS1: Druhý den mi bylo trošku špatně celý den, ale jinak dobrý.
Po týdnu jsem si už tady zvykl a je docela fajn. Už abych byl doma.
PS2: Rusky jsou krásný holky, akorát jim nerozumím - ale i to se snad změní a nastane
družba.
Jan Synek, Žďár n.S.

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (8. část)
- 1571
Tato zima začala již v loni v září, kdy přišly mrazy. To nikdo nepamatuje. V lednu napadlo
hodně sněhu, ale mrazy byly slabší. V březnu napadlo mnoho sněhu na 2 až 4 lokte. Léto je
dosti mokré a tak i sena je hodně. Zima přišla 19. listopadu a držela až do konce roku. Často
bylo silné povětří a velké mrazy.
V sousedním Sirákově se začal stavět nový větrný mlýn (zvaný wietržák – větrák) Staví ho
Hanuss (Hanuš) zvaný Sobotka. Původně chtěl stavět mlýn na potocích, které jdou od lesa
Špitál a potom dohromady se vlévají a do řeky Sázavy tečou. Ten mlýn na vítr bude
lacinější. Materiál už dováží a z cizí země má nějaký člověk, který ho umí postavit přijít.
Formani silné klády a desky vozí, kamení a vápno.

- 1572
Měsíce leden i únor byly teplé. Jaro přišlo již od počátku dubna. Často chodí bouřky.
v Nížkově a v Janovicích jsou protrhané hráze od přívalového deště. Také přišlo velké
krupobití. Padaly kusy ledu velké jako slepičí vejce. Úroda je velmi špatná a na zemi
všechno v blátě je. Len nebyl vůbec žádný, také mák není, zůstalo trochu pohanky a ostatní
obilí zůstalo jen málo. Akorát zůstalo zelí a řepa. Nová zima přišla koncem října a držela do
konce roku i když ke konci roku přišel déšť a všude bylo náledí.
Hnůj se vozí s panských chlévů a maštalí v Nížkově, Veselí, Matějově, Polné. Na tuto práci
chodí jak ženy tak děti od deseti let. Na Blažkově v pusté vsi se bude vyrubávat celý les a na
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tom místě se bude vysazovat nový. Mezi Rudolcem, Bohdalovem a Polnou jsou hádky koho
je to vlastně les. Každý však ví, že od starodávna les patří Rudolci.
Hony se konaly v Polné, Záborné, Skrýšově a v Bukové. Nahánět museli jít i robotníci
z naší vsi.
Ubito bylo: 9 jelenů, 11 srnců, 3 vlci, 8 jezevců, 5 kun, 33 zajíců, 18 divokých králíků, 8
veverek, 2 divoké a 4 domácí kočky, 5 psů domácích v poli, 22 koroptví, 5 bažantů, 9 sov, 3
výry, 4 orli, 3 ostříži, 3 pochopy, 3 holuby divoké, 3 sojky, 1 straka, 5 kavek, 4 vrány, 15
divokých kačen, 8 lysek vodních.

- 1573
Celý leden a únor jsou teplé dny. V březnu přišly velké mrazy, které držely do dubna. Od
počátku května se udělalo zase velké teplo.
V Sirákově spuštěn nový větrný mlýn. Lidé jezdí zdaleka se na něj dívat. Mouka je stejná
jako ve mlýně v Poděšíně.
Na každé vesnici je pasák, který pase dobytek jak hovězí tak vepřový. Ráno dobytek vyžene
na pastvu daleko do lesa a večer se vrací domu.
Napsat musím, co se poklidilo domů (jedna rodina). Seno 4 vozy, otav 2 vozy, řepa 1 vůz,
len 4 centýře (1 centýř = 64 kg), zelí 1 láka hotového (1 láka = 70 litrů), medu 3 pinty (1
pinta = 1,9 litrů), mák 1 pinta, boby 2 pinty, hrách vyloupaný slabého půl centýře, fazol 1
pinta, pohanka 9 pint. Zabijeme jedno domácí prase, něco prodáme, 1 starou ovci, něco
prodáme, 1 kozu starou, tu možná sníme celou.
(Pokračování v příštím čísle) Václav Flesar

Oznámení.
Odvoz popelnic.

Telefonní budka.

Firma ODAS upozorňuje, že od 1. ledna
nebude vyvážet komunální odpad, který je
uložen mimo popelnice (plastové pytle,
hrnce apod.). Doporučujeme občanům, kteří
mají více odpadu a nevejde se jim do
normální popelnice, aby si pořídili
plastovou popelnici, která má objem 240
litrů.

TELEFONICA O2 upozorňuje občany, že
kolem 15. března dojde k výměně
telefonního přístroje v budce u prodejny
Jednota. Do budky bude dán nový přístroj,
který bude jenom na peníze a ne na
telefonní karty.
Z.Jaroš

Z.Jaroš

Pálení klestí v lese.

Pošta E-mail.

Pálení klestí v lese je nutné nahlásit na HZS
Vysočina, telefon 950 270 102.

V mateřské škole je od soboty 13. ledna
zavedena E-mailová pošta. Adresa této
pošty je skolka@podesin.cz. Na této
adrese mohou rodiče ráno do osmi hodin
odhlašovat děti. Tímto žádám rodiče, kteří
mají také E-mail poštu, aby adresu nahlásili
ve školce, kde chceme udělat adresář, aby
učitelky mohly posílat různé vzkazy,
pozvánky na rodičovské sdružení apod.

Z. Jaroš

Stavební komise.
Dnem účinnosti stavebního zákona
č.138/2006, byla od 1.1.2007 zrušena
stavební komise pro veřejnost. Stavební
komise se bude nyní starat jen o obecní
stavby, brigády a vyjádření ke stavbám.
Z.Jaroš

Z.Jaroš
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Sport.
Stolní tenis.
Dne 31. prosince uspořádala Tělovýchovná jednota za účasti 24 hráčů Silvestrovský turnaj
ve stolním tenise. Vítězem dvouher se stal Milan Belá z Polné hrající divizi za Přibyslav, 2.
Jaroslav Sobotka - Nížkov, 3. Adolf Šejstal - Polná, 4. Rudolf Šmíd - Jihlava, 5. František
Bláha, který v současné době hraje v Nížkově, 6. Tomáš Málek - Chotěboř, 7. Jiří Velín Nížkov, 8. Zdeněk Slota - Přibyslav, 9. Zdeněk Brabec - Nížkov, 10. Petr Jaroš, který nyní
hraje za Nížkov, 11. Miroslav Vlček - Nížkov, 12. Radim Jaroš, nejlepší domácí hráč, 13.
Lubomír Tachovský - Přibyslav, 14. Miroslav Pokorný - Nížkov, 15. Miroslav Málek Chotěboř, 16. Radek Linhart - Sázava. 17. Stanislav Enderle, 18. David Musil, 19. Aleš
Neubauer, 20. Tomáš Karas – Přibyslav atd. Pořadí čtyřher: 1. Belá - Šejstal, 2. Bláha Vlček, 3. Linhart - Slota, 4. Pokorný - Velín atd.
Z.Jaroš

Koňské příběhy.
1

Na vojně také u koní–část 14.–dokončení.
Koupel v potoce.
Když jsme byli na Šumavě, souběžně tam s námi byli hudebníci
pěšího posádkového útvaru, kde se cvičili hrát samostatně na
různých místech. Z každého polorozpadlého domku bylo stále slyšet nějaké zvuky. Protože
jejich koník, který tahal na dvoukolce veliký buben, neměl žádný pohyb, řekli jsme jeho
ošetřovateli, že se na něm svezeme, a že bychom ho mohli také vykoupat. Když jsem na
něho vyskočil, začal velice skákat, a když jsem projížděl úzkými dveřmi ve vratech, toho
využil a pěkně se mu podařilo ze hřbetu mě dostat. Dále již jsme ho nesedlali a vedli
k potoku ke hluboké tůni. Protože se vody bál, chtěli jsme ho k tomu donutit. Jeden ho držel
za ohlávku a dva jsme ho tlačili. Jak jsme tak poskakovali po břehu, koník šlápl na cvičnou
minu. Po této ráně skočil tak, že přeskočil potok až na druhý břeh. My jsme samozřejmě
padli do potoka všichni tři. Naše cvičné uniformy se nasákly vodou tak, že jsme z vody
nemohli vylézt. Koník nám utekl a velkými skoky pádil do stáje. My jsme se museli všichni
svléci a oblečení usušit, koník zůstal úplně suchý. Nikdy bychom si nepomyslili, že má
takové malé stvoření takovou sílu. Po tomto dramatu jsme ho již nechali na pokoji.
(poslední vojenský příběh)
Oč prosí kůň!
S kopce mě podrž,
po rovině mě pustˇ
do kopce mě nežeň
a ve stáji na mě
nezapomeň

Modlidba koně:
„Až ti nebudu moci sloužit,
můj milovaný pane,
nenech mě, prosím hladovět a
mrznout a neprodávej mě.
Připrav mi, prosím, rychlou a
milosrdnou smrt a budeš odměněn.

Odvahu a díky tobě
kdo se k tomuto
kroku rozhodnete!
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