Ročník 11
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2007

Úvod.

Vážení občané. Jaro je tady. Nebýt posledního, jednotýdenního záchvěvu zimy,
tak ani nepoznáme, že zima skončila. Na obci začala plánovaná stavba na opravě a rozšíření
plotu na zahradě mateřské školy. Po dokončení zde bude veřejně přístupný prostor pro děti.
Bude zde zkulturněno okolí kaple a v budoucnu postaven i pomníček pro padlé v I. Světové
válce. Po dokončení chodníků okolo hlavní silnice, zde bude postaven chodníček od školky,
okolo kaple na cestu na hrázi. Ve Zpravodaji najdete od příštího čísla novou rubriku, která
se zabývá názvoslovím naší obce a okolí. Je určena zejména mladší generaci, která mnohdy
netuší, že u nás takové názvy existují a tím se pomalu zapomínají. Chystá se oprava další
obecní cesty. Jsou za námi velikonoce a blíží se pouť. Příjmy i výdaje obecního rozpočtu
jsou naplánovány na 2 400 000 Kč.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Stavba plotu u školky s památníkem padlým.
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Přihlášeni noví obyvatelé v č.p. 56 (u bývalých Jaitnerů)
Svatba – Monika Landová a Aleš Vencovský z Polné.
Silný vítr, který nadělal velké škody a dostal jméno Kyrill.
Proběhla úspěšně kolaudace „Zakrytí splavu Poděšínského potoka“
Demontován plot u školní zahrady. Příprava na stavbu tarasu.
Taneční zábava se skupinou KALYBR.
Zahájena stavba tarasu u školní zahrady.
Poslední zimní den napadlo 20 cm. mokrého sněhu.
Zápis dětí do školky – 4 z Poděšína, 5 ze Sirákova.
Proběhla pátrací archeologická akce Expedice Pevnost.
Taneční zábava se skupinou VOSA-ROCK.
Velikonoční pondělí.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce: 29.12.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
39. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
40. Pracovní smlouvu mezi obcí Poděšín a paní Margitou Nedopilovou r.č. 485705/207, na
zastupování po dobu nemoci paní Marie Jarošové od 1. ledna 2007. Dále po tuto dobu
obecní úřad pověřuje paní Margitu Nedopilovou řízením mateřské školy.
41. Platový výměr zast.ředitelce paní Margitě Nedopilové, dle směrnic Minist. školství.
42. Vyrovnaný rozpočet ve výši 2.400.000,-Kč., který byl vyvěšen na úřadní desce od 13.
prosince do 28. prosince 2006.
43. Koupit program a postupně dokoupit data na pozemky a inženýrské sítě v k.ú. Poděšín.
44. Koupit mulčovač Huricane F-700 s podvozkem za 91.000,-Kč.

Usnesení zastupitelstva obce: 2.3.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
45. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
46. Dodatek č.1, ke smlouvě č.97/2006 o vzniku závazku veřejné služby podle § 19 zák. č.
111/94 Sb., mezi obcí Poděšín a ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 591 01 Žďár n.S.
47. Vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Polensko ve výši 51.600,-Kč. Rozpočet byl vyvěšen
na úřední desce od 15. února do 3. března 2007.
48. Vstup obce Poděšín do obecně prospěšné společnosti MAS „Českomoravské pomezí“
o.p.s., se sídlem Husovo nám. 39, 588 13 Polná.
49. Vyrobit nová vrata do obecního skladiště pod školkou, jedná se o bývalou uhelnu.
50. Zadat stavbu „Taras a plot u školní zahrady“, firmě DP stavební s.r.o., Špinov 25, 592
12 Nížkov, za 215.521 včetně DPH.
51. Smlouvu o dílo č. JI/ZR/2007/082 mezi obcí Poděšín a firmou COLAS CZ, a.s. provoz
Žďár n.S., na „Opravu místní komunikace od silnice od Jednoty po dům Františka
Kosoura č.77. Cena včetně DPH činí 579.538,-Kč.
52. Skátit 3 listnaté stromy, které jsou na svahu u čísla 70. Tyto stromy jsou notně proschlé
a padající větve ohrožují občany obce a jejich majetek. Skácené stromy budou
nahrazeny vysázením 4 nových stromků. Dále skátit lípu před číslem 34, která je
rovněž proschlá.
53. Koupit 500 kusů smrčků a vysázet je do oplocení obecních studní. Práci zadat
mysliveckému sdružení.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 3. 2007:
- pokladna:
- bankovní účet:

18 487,50 Kč
962 585,84 Kč

Celkem:

981 073,34 Kč
J. Dočekal

Mateřská škola.
Zápis dětí. V úterý 27. března se konal zápis dětí do mateřské školy. Zapsáni jsou:
z Poděšína:
ze Sirákova:

Šárka Bláhová, Aneta Dočekalová, Ivana Chvátalová a Andrea Sekničková,
Alžběta Jarošová, Šárka Košáková, Jakub Neubauer, Jakub Rosecký a
Tereza Marková.
Z. Jaroš
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Počasí.
Leden.
Nejvyšší ranní teplota, byla dne 10., a 13., +8°C; 14., +7°C; 7., 8., a 19., +6°C; 1., 12., a 20.,
+5°C; 5., 6., 11., a 21., +4°C; nejnižší ranní teplota, byla dne 26., -8°C; 2., 25., a 27., -6°C;
23., a 24., -4°C; 16., -3°C; 8., 15., a 28., -2°C; průměrná ranní teplota byla +1,09°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 18., +10°C; 9., +9°C; 11. a 13., +8°C; 10., +7°C; 19., 20., a
21., +6°C; 6., 7., a 8., +5°C; nejnižší večerní teplota, dne 26., -9°C; 25., -8°C; 24., a 27., 5°C; 15. a 23., -4°C; průměrná večerní teplota byla +2,13°C. Počet slunných dní 3, déšť byl
4x, sněžilo 5 dní, mokrý sníh padal 2 dny, vítr foukal 14 dní a ranní mlha byla 1 den.
Podle statistiky to byl nejteplejší leden za posledních 46 roků, což částečně dokazuje
přiložená tabulka za posledních 8 roků.
Leden
2000
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2005
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Ráno
-4,09
-3,6
-2,7
-2,55
-4,81
-3,06
-7,52
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Únor.
Nejvyšší ranní teplota, dne 14., a 15., +3°C; 12., 13., a 28., +2°C; 1., 11., 16., 22., a 27.,
+1°C; 2., 3., 8., a 9., 0°C; nejnižší ranní teplota, dne 5., -5°C; 26., -4°C; 17., 21., 23., a 25., 3°C; 4., 7., 10., 18., 19., a 20., -2°C; ostatní dny -1°C; průměrná ranní teplota byla -0,64°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 28., +5°C; 13., +4°C; 12., 14., 21., a 22., +3°C; 8., 9., 20., 23.,
27., +2°C; nejnižší večerní teplota, dne 7., a 25., -2°C; 3., 6., 17., a 18., -1°C; 10., a 24.,
0°C; ostatní dny +1°C; průměrná večerní teplota byla +1,14°C. Počet slunných dní 2,
sněžilo 3 dny, pršelo 4 dny, vítr foukal 3 dny, ranní mlha byla 1 den. Celý měsíc byla
teplota kolem nuly a sníh nebyl celou zimu téměř žádný, proto budou letos pole slabá, když
„únor bílý pole neposílí“
Únor
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ráno
-0,66
-2,4
1,4
-6,42
-0,65
-4,64
-5,39
-0,64
Večer
1,21
-0,4
3,0
-4,03
-0,79
-2,15
-2,61
1,14
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Březen.
Nejvyšší ranní teplota, dne: 1., 8., a 18., +5°C; 7., +6°C; nejnižší ranní teplota, dne: 11., 15.,
a 16., -5°C; 22., -3°C; průměrná ranní teplota byla rovna nula; Nejvyšší polední teplota,
dne: 13., +13°C; 7., 12., 14., 15., a 16., +11°C; nejnižší polední teplota, dne: 3., a 20., 0°C;
21., +1°C; 5., 10., 22., a 23., +3°C; Průměrná teplota v poledne 6,58°C; Nejvyšší večerní
teplota, dne 7., 14., 27., a 31., +10°C; 25., 26., 28., a 30., +9°C; nejnižší večerní teplota, dne
21., 22., a 23., 0°C; 4., 19., a 24., +2°C; 2., 3., 9., a 10., +3°C; průměrná večerní teplota
byla +1,35°C. Počet slunných dní 6, sněžilo 1 den, pršelo 4 dny, vítr foukal 6 dní, mrholení
bylo 1 den. Zima, která byla extrémně teplá se jako by nakonec nechtěla vzdát vlády a
poslední den napadlo asi 15 cm sněhu. První jarní dny byla zima, kterou letos
nepamatujeme. Letošní zima patřila podle měření v Pražském Klementinu k nejteplejším od
roku 1775. Před tím se teplota v tomto ústavu neměřila.
Z. Jaroš
Březen
2000
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2003
2004
2005
2006
2007
Ráno
0,68
2,0
1,45
1,32
0,71
-1,55
-1,77
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Večer
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Obecní stavby.
Stavby.

Taras.

V letošním
roce
plánujeme z větších
akcí opravu cesty
od
silnice
u
prodejny Jednota
po poslední obytný
dům
rodiny
Kosourových.
Oprava
bude
provedena klasicky
jako ostatní cesty
v obci,
to
je
s obrubníkem
a
obalovanou
drtí.
Kdo
bude
mít
zájem, bude mu za
částečný poplatek
vyasfaltován vjezd
do garáže. Z. Jaroš

Dne 5. března byl demontován plot u školní zahrady a vykáceny keře
a podrosty. Plot byl provizorně přesunut asi o 3 metry do zahrady a
vše bylo připraveno pro stavbu nového tarasu.
V pondělí 19. března začala bagrováním základů firma DP stavební
Luděk Dočekal Špinov se stavbou části nového tarasu a plotu u
školní zahrady. Taras je opraven na straně od cesty a kaple. K této
opravě obecní úřad přistoupil z několika důvodů. Za prvé, starý taras
se již bortil a musel by být stejně opraven. Za druhé se zvětší školní
zahrada a bude využita jako hřiště či park pro matky s dětmi, které
dosud nemají žádné bezpečné hřiště na hraní. Za třetí, v části plotu
bude vybudován výklenek ze štípaných tvárnic, ve kterém by měl
být vybudován památník obětem 1. světové války. Vchod a brána
bude vybudována od kaple a plánujeme, že vchod do školní zahrady
bude volně přístupný. Tímto žádám rodiče a občany naší obce, aby
podávali návrhy čím a jak školní zahradu vybavit. Návrhy můžete
dávat buď zastupitelům a nebo přímo do schránky, která je umístěna
na dveřích úřadu. Zároveň s touto stavbou bude opravena omítkou
přední část školní budovy a část propadlého dláždění na školní
zahradě. Dohodnuta cena 215.521,-Kč., včetně DPH.
Z. Jaroš
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Rozpočet obce 2007 – Příjmy.
Příjmy

Plán 2006

Položka
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti
Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty

Plán 2006

Poplatek ze psů

% Plánu

330 000
233 000
18 000
390 000
590 000

330 000
233 000
18 000
390 000
590 000

318 097,91
147 096,02
20 586,11
390 175,29
560 178,00

96,39
63,13
114,37
100,04
94,95

320 000
160 000
21 000
400 000
595 000

94,50
102,27

95 000
4 500
500
170 000
0
30 000
34 500
67 200
0
0
11 000

108,40

100 000
4 400

100 000
4 400

94 500,00

162 000
0
26 000
34 400
67 500
0

162 000
16 500
26 000
34 400
67 500
127 000

166 565,90

4 500,00

Spávní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze všeob. pokl.sp. st. rozp.
Splátky půjček od obyvatelstva
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souh. dotací
Neinvestiční dotace od obcí
Neinvestiční dotace od krajů

Plán 2007

po změnách

Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Skut. 2006

16 516,00
29 907,60
34 379,00
67 532,00
127 000,00

102,82
100,10
115,03
99,94
100,05
100,00

1 161 459,42

Převody z rozpočtových účtů

5 400

11 400

11 361,00

99,66

75 000
0
0
0
0
250 000
0
0
0
0
900
0
400
2 000
0
0
500
0
3 000
0
0
500
0
7 000

60 000
0
0
11 500
300
250 000
54 400
5 000
23 700
0
3 400
400
5 000
2 000
14 000
3 000
500
300
2 200
1 000
22 000
0
9 000
10 000

60 000,00

100,00

Podnikání v zemědělství-pronájem pozemků
Podnikání v zemědělství-prodej pozemků
Pěstební činnost-pronájem,služby
Sběr a zpracování druhotných surovin-železo
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Silnice-neinvestiční dary
Ostatní záležitosti pozemních komunikací-nekapitálové přísp.
Pitná voda-služby a výrobky
Pitná voda-nekapitálové příspěvky a náhrady
Odvádění a čištění odpadních vod-sankční platby
Předškolní zařízení-nekapitálové příspěvky
Činnosti knihovnické-nekapitálová příspěvky a náhrady
Zájmová činnost v kultuře-pronájem
Zájmová činnost v kultuře-nekapitálové příspěvky a náhrady
Záležitosti kultury a sděl.prostředků-služby,ostatní
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství-úroky
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-z pronájnů
Komunální služby a územní rozvoj-nekapitálové přísp. a náhr.
Komunální služby a územní rozvoj-ostatní nedaňové příjmy
Záležitosti bydlení, kom. Služby a územní rozvoj-nekap.přísp.
Sběr a odvoz komunálních odpadů-příjmy za služby a výrobky
Sběr a odvoz komunálních odpadů-nekap. příspěvky a náhrady
Využívání a zneškodnování komunálních odpadů-kap.přísp.
Péče o vzhled obcí-ostatní nedaňové příjmy
Činnost místní správy-nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úvěr.fin. operací-úroky
Celkem

2 300 000 2 587 900

0,00
0,00
11 516,00
260,00
255 616,00
54 388,00
5 000,00
23 679,50

100,14
86,67
102,25
99,98
100,00
99,91

0,00
3 150,00
360,00
4 541,00
3 065,45
13 792,00
2 740,00
20,00
284,00
2 200,00
1 000,00
22 304,33

92,65
90,00
90,82
153,27
98,51
91,33
4,00
94,67
100,00
100,00
101,38

0,00
8 973,00
18 775,83
3 641 627,76

99,70
187,76

80 000
0
0
11 000
0
260 000
55 000
0
27 500
0
5 000
800
5 000
3 000
0
3 000
500
0
2 500
1 000
23 000
0
7 000
7 000

158,33 2 400 000
J. Dočekal
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Kronika.
Rok 1946. V lednu a únoru 1946 vály veliké větry. Na všech školách bylo pro nedostatek
topiva omezeno vyučování na čtyři dny v týdnu. 5. února bylo vzpomenuto popravení
senátorky F. Plamínkové a zmařeno její úsilí o ženskou rovnoprávnost.
16. července 1946 umístění telefonní hovorny v hostinci pana Josefa Roseckého. M.N.V. se
usnesl, že náklad na stavbu telefonní linky z Nížkova do obce Poděšín platila se Sirákovem,
společně, každá obec polovinu a to do místa odkud se bude linka k Sirákovu odbočovat a na
tuto odbočku obec přispívat nebude. Rozpočet na stavbu telefonu 39.075,-Kč jednomyslně
schválen. Žádosti o příslib domovské příslušnosti Růženy Braunové bylo vyhověno.

Únor 1948.
25. února byla jmenována nová vláda Československé Republiky. Všude se tvoří akční
výbory. Byly pořádány veselice za účasti SNB a vojska. 27. února byla přísaha nové vlády.

Rok 1949.
Dne 12. února 1949 bylo ve volných návrzích MNV usneseno, zakoupiti pro obec Poděšín
veřejný rozhlas. Zakoupením byl pověřen Josef Rosecký č.11.

Rok 1954 – 1956.
Stavba kulturního domu. V období uvedených roků byl postaven kulturní dům. A to
zásluhou a svépomocí všech občanů, kteří při stavbě pomáhali svojí prací, bez náhrady
zdarma. Především platí zásluha o tuto stavbu tehdejšímu předsedovi JZD Stanislavu
Chvátalovi a Antonínu Sedlákovi, který řídil práce tesařské při vazbě krytiny. Tato stavba
umožňuje všechny kulturní potřeby, při schůzích, které se tu pořádaly v zájmu družstva,
divadelních představeních, promítány byly filmy, pořádány taneční zábavy a těchto
místností bylo použito při jiných kulturních potřebách.

Rok 1956.
Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno 20. února 1956. Zakládající členové: Stanislav
Chvátal, Antonín Sedlák, Václav Šimek, František Dobrovolný, Jan Sláma, František
Homola, Jaroslav Dočekal, František Flesar, Josef Rosecký, Josef Novotný, Jan Šimek,
Božena Homolová, Josef Šorf, František Koumar. Z těchto členů bylo zvoleno
představenstvo činovníků družstva. Zakládání družstev bylo stanoveno zákonem, aby
veškerá orná půda se mohla obdělávat strojově, ve velkých skupinách traktory a jinými
stroji, kterými se tyto lány polí mohly rychle obdělat. Meze dřívějších dílců polí se rozoraly
a též některé polní cesty soukromých majitelů. Členové družstva i jejich rodinní příslušníci
jsou povinni pracovati na těchto družstevních lánech, za odměnu stanovenou družstvem
v pracovních jednotkách za hodiny – 8 hodin denně. Každý družstevník s rodinnou má nárok
na naturální dávky obilovin, pšenice, žita, ječmene a ovsa, jednak pro výživu svojí rodiny a
zvířat, krávu záhumenkovou a píci pro ní, podle množství oddělaných jednotek. Peníze za
odpracování jednotky se proplácí po skončení vyúčtování v kanceláři za každý měsíc dle
stupnice odměn.

Rok 1958.
Do května došlo k přistoupení všech ostatních zemědělců do družstva. Tito zemědělci kteří
hospodařili soukromě, přistoupili hromadně všichni z celé obce, kromě dvou
malozemědělců, kteří hospodaří soukromě na přidělených okrajových polích a loukách.
Stavba kravína započala v červenci 1958. Tato stavba slouží účelu svedení krav a jalového
dobytka do jedné stáje, k jejich krmení a obsluze jsou ustanoveni krmiči, na dojení jiní, kteří
chodí pravidelně dojit.
Opsal: Z. Jaroš
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Obecní Judo.
U nás.
Tak přeci se u nás dějí Věci. Stalo se ve dvou dnech sběru železného šrotu. Od kulturáku
jsem dotáhl část plechové střechy bývalé čekárny, nohy se mi prohrabávaly a funěl jsem jak
rozčilenej nosorožec, ale dotáhl a uložil vedle kontejneru, že z toho bude dobrá bočnice na
drobný šrot.
Druhý den, co se tak placatím u kulturáku, hledím a ono nic, zaostřím čočky, vypoulím oči a
zase nic – plech nebyl . V obci máme sice sběrače kovů, ale že by se takový náklad vešel do
kočárku, i když má určitě upravenou nosnost a přehuštěné gumy, se mi nezdálo.
No nic, druhý díl plechové střechy byl těžší, nesli jsme ho ve třech a pro jistotu uložili z
druhé strany kontejneru, co kdyby. A víte, že to nepomohlo?
Druhý den zase nic. Povídám, kurňa to chce senzibila, ale potom jsem si vzpomněl. Vždyť
k večeru trochu foukalo, takový vánek kulturáček. No co v Americe na odfouknutí plechu
by si pozvali tornádo. Holt na to mají. My, co žijeme v chudé, ekonomicky prosperující
zemi, to zmáknem poděšínským luftíkem. Nebo, že by se , kdyby se chtělo, u nás kradlo?
F. Landa

Ocenění.
Myslivci opět vypomohli se zalesněním části pozemků studní a lesa. Při dnešním nedostatku
ochotných pracantů a přebytku hubouplácajících to opravdu koplo.
F. Landa

Kácení stromů.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo provést postupně celkovou obnovu zeleně v obci. Nejprve
je nutné skátit staré, nahnilé a proschlé stromy, dále stromy, které jsou v zástavbě a hrozí, že
svým pádem nadělají škodu na majetku. Mezi tyto problémové stromy patří i lípy, které jsou
u kaple. Proto žádáme občany, aby podávali návrhy na obecní úřad za prvé jakou zeleň
vysázet ke kapli a jakou zeleň vysázet po obci. Anketa běží na www.podesin.cz
Z. Jaroš

Nový Stavební zákon.
Stavební povolení.
Od 1. ledna 2007 není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení na stavby, terénní úpravy,
zařízení a udržovací práce:
a) budovy, a to:
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a
zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např.
seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez
podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5
m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky;
7
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6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží;
b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla,
pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a
větrání, a to:
1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich
opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení
veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní
automaty a jejich stavební úpravy;
2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné
médium nebo způsob odvodu spalin;
6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich
trasa;
8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m;
c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to:
1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních
zařízení do celkové výšky 15 m;
3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí do celkové výšky 1,5 m;
4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy;
6. stožáry pro vlajky;
7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním
souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje
10 m a celková plocha 20 m2;
10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných
staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních
předpisů;
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to
1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené
výhradně pro odběr plynné fáze;
2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do
výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního
předpisu;
4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
(pokračování příště)
Z. Jaroš
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Domy v Poděšíně.
Č.p. 86
Od roku 1983
1983 Zahájení stavby
12.12.
2000 Nástavba 17.10.
2001 Kolaudace
nástavby 20.4.
2007 Enderle Stanislav [7]
Č.p. 87
Od roku 1986
1986 Povolení stavby
16.6.
1986 Zahájení stavby
1992 Kolaudace
stavby 24.3.
2007 Matoušek Milan [4]
Č.p. 88
Od roku 1986
1986 Zahájení stavby
21.7.
1989 Kolaudace
stavby 21.3.
2007 Koumar František [3]
Č.p. 89
Od roku 1986
1986 Zahájení stavby
4.6.
2007 Jágr Pavel [3]

Č.p. 92
Od roku 1994
1994 Zahájení stavby
26.9.
2002 Kolaudace
stavby 12.6.
2007 Doležal Václav [4]
Č.p. 93
Od roku 1997
1997 Povolení stavby
20.8.
1998 Zahájení stavby
27.3.
2000 Kolaudace stavby 23.10.
2007 Jágr Jaromír [3]
Č.p. 94
Od roku 1998
1998 Povolení stavby
9.6.
1998 Zahájení stavby
1.8.
2007 Sláma Pavel [7]
Č.p. 95
Od roku 1978
1978 Zahájení stavby
1979 Ukončení
stavby TJ Poděšín
2000 Kubíček–nájem
2005 Klubovna SDH
2007 Klubovna SDH [0]
Č.p. 96
Od roku 2002
2002 Povolení stavby
14.7.
2002 Zahájení stavby
6.8.
2007 Flesar Bohumil [0]
Č.p. 97
Od roku 2002
Majitelé a události:
2002 Šlechtický Jiří –
zahájení stavby 14.9.
2007Šlechtický Jiří[5]

Č.p. 90
Od roku 1984
1984 Povolení stavby
14.3.
1985 Zahájení stavby
1993 Kolaudace 4.2.
2007 Šmirausová Anežka [1]
Č.p. 91
Od roku 1987
1987 Zahájení stavby
1991 Kolaudace
stavby 7.9.
2007 Nejedlý
Alois[3]

J.Dočekal
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Fotografie

Rumunsko - pastviny

Rumunsko - vodopád.

Rumunsko - večeře.

Rumunsko – na návštěvě.

Oslava narozenin p. Boženy Dobrovolné 90 let.

Členky sociální komise blahopřejí p. Dobrovolné.

Účastníci expedice Pevnost.

Nalezené předměty na místě vojenské pevnosti.
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Stavba plotu u MŠ – základy.

Stavba plotu u MŠ – návrat zimy.

Stavba plotu u MŠ – betonování základů.

Stavba plotu u MŠ – zeď.

Stavba plotu u MŠ – zalévání betonem.

Stavba plotu u MŠ – zeď pro památník padlým.

Stavba plotu u MŠ – pokrývání horní deskou.

Stavba plotu u MŠ – povrchové úpravy.
11
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Úvodní stránka poděšínského webu www.podesin.cz

Mapa světa s označením návštěvníků našeho webu. Velikost bodu odpovídá počtu návštěv.
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Kultura.
Zlatý erb.

Letos se naše obec opět zúčastnila celostátní soutěže Zlatý erb. Jedná se o
soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je
podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje
informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím
internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech,
obcích a krajích České republiky. Soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech
a v následujícím kole celostátním. Zvláštní cenou, která se uděluje na základě počtu
zaslaných hlasů uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce (podle
údajů uvedených na portálu veřejné správy), je cena veřejnosti. Hlasující musí disponovat
platnou e-mailovou schránkou, na niž je poslána ověřovací zpráva. Potvrzení příjmu této
zprávy je podmínkou platnosti hlasu. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez
ohledu na kategorii. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. V kategorii Nejlepší webové stránky
měst a Nejlepší webové stránky obcí používá krajská porota při hodnocení kritéria podle
doporučení:
a) Povinné informace (váhový koeficient 2)
b) Úřední deska (váhový koeficient 2)
c) Doporučené a doplňkové informace (váhový koeficient 1,5)
d) Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky (váhový koeficient 1,5)
e) Výtvarné zpracování (váhový koeficient 1)
f) Bezbariérová přístupnost – zkrácený test (váhový koeficient 1,5)
V kategorii Nejlepší elektronické služby používá krajská porota při hodnocení kritéria:
a) Užitečnost služby (váhový koeficient 1)
b) Nápaditost řešení (váhový koeficient 1)
Porotci udělují body jednotlivým kritériím ve škále 0; 0,5; 1; 1,5;… ; 5.
Letos probíhal již devátý ročník soutěže. Nejprve od roku 1999 do roku 2003 byla
organizována jednokolově a od roku 2004 dvoukolově. To znamená, že nejprve je krajské
kolo a první tři postupují do celostátního kola. Poděšín se účastnil v šesti ročnících. Počet
soutěžících se neustále zvyšoval. Proto také bylo zavedeno krajské mezikolo.
Umístění Poděšína v jednotlivých letech:
Rok:
Organizace soutěže:
Počet obcí: Pořadí Poděšína:
2000
celostátní
63
45
2002
celostátní
107
67
2004
kraj Vysočina
31
22
2005
kraj Vysočina
29
24
2006
kraj Vysočina
23
12
2007
kraj Vysočina
28
8
Z výsledků je vidět, že jsme se letos umístili na nejlepším místě naší účasti v soutěži.
Z nejbližšího okolí se soutěže zúčastnily např. tyto obce: Nové Veselí, Velká Losenice,
Dobronín. Pokud uvažujeme jen přihlášených 28 obcí kraje Vysočina, je naše umístění
„lepší průměr“, pokud však uvažujeme všechny obce kraje, kterých je 704 (HB 120, JI 123,
PE 120, TR 167, ZR 174), tak naše umístění vypadá daleko lépe. Je třeba si uvědomit, že
takovéto soutěže se účastní obce, jejichž webové stránky mají opravdu určitou úroveň.
Neměla by však existovat žádná obec bez webových stránek, pokud nechce porušovat
zákon, který platí od loňského roku.
.
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Nutno také dodat, že i porotci jsou pouze lidé a mohou se mýlit. Naše obec byla, jak se
domníváme, několikrát poškozena. Také v loňském roce jsme podávali protest na jednoho
z porotců. Protest byl uznán, ale soutěž mezitím skončila a nikdo z hlavních organizátorů
s tím nechtěl již nic dělat. Naše umístění by bylo výrazně lepší. Letos jsme nespravedlivě
dostali málo bodů v kategorii Bezbariérová přístupnost. Pomocí různých testů přístupnosti
víme, že náš web je 100 % přístupný a náleželo by mu ocenění 5 bodů. My přitom dostali
od jednoho porotce 3 a druhého 4 body. Při spravedlivém ocenění bychom se posunuli z 8.
na celkové 4. místo! Zajímavé také je, že na všech předních místech jsou obce, jejichž
společný webmaster má zároveň na starost organizaci celé soutěže. Na výsledky by to
nemělo mít vliv, protože body přidělují porotci, ale kdo ví…
Další informace o soutěži najdete na http://zlatyerb.obce.cz.
J.Dočekal

Pevnost v Poděšíně.
V čísle 1/2007 kulturně historickém a vlastivědném sborníku Polensko vyšel na stránkách 1
až 7 článek, který napsal pan Dušan Cendelín a jmenuje se „Staré mapy jako inspirační
zdroj vlastivědné činnosti“. V tomto článku autor píše o pevnosti u Poděšína, o které jsme
vás již informovali v našem Zpravodaji. Polensko si můžete koupit v papírnictví u pana
Prchala v Polné a nebo si ho můžete půjčit v naší knihovně, ve které jsou v regionálním
koutku všechna čísla Polenska a mnoho dalších regionálních knih a časopisů.
Z. Jaroš

Vojenská mapa z roku 1836 – 1852 s pevností podobného tvaru jako Pentagon.
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Expedice Pevnost.
Je sobota 31.3.2007 13.00 hodin a začíná vědeckoobjevná expedice do nedaleko vzdálené lokality
„Runcluk“. Tedy do míst, kde kdysi stála vojenská
pevnost, o které jsme zde již psali. Ve vybavení
jsou: přístroj na vyhledávání kovových i nekovových
předmětů, zkráceně „minohledačka“, lesnická
motyka a lopata. Dále mapy, fotoaparáty a kamera.
Účastní se jí pánové: Jan Prchal a František Mach,
historikové z Polné. Funkce - obsluha minohledačky
a historické poradenství. Dále Zdeněk Jaroš - hlavní
iniciátor akce a hlavní kopáč, Jaroslav Dočekal dokumentarista a čistič objevů, Tomáš Dočekal obsluha minohledačky a hledač v drnech a nakonec
Jaroslav Dočekal nejml. - nosič dokumentace.
Přístroj byl zapnut, netrvalo dlouho a již tu byl první
nález. Byl to velmi starý, ručně tepaný hranatý
hřebík. Poté následovaly v rychlém sledu další
nálezy. Některé méně významné a některé více.
Byly to nálezy kovové i nekovové. Přístroj je tak
dokonalý, že předem ukáže, o co se jedná. Tedy
materiál i přibližný tvar nálezu.
Po tříhodinovém úsilí bylo nakonec nalezeno 52
předmětů. Byly to věci nevýznamné, novodobé jako
železná obruč, hřeb z brán, volská podkova,
podkůvka z bot, část železného hrnce, skoby,
několik hřebíků, matka a prázdná patrona od
světlice. Dále nekovové části z hrnců. Mezi
zajímavější patřily ostrý náboj z pušky a špičatá
kulka, oba pravděpodobně z 2. světové války.
Nejzajímavější byl vojenský kovový knoflík,
olověná kule o průměru 17 mm do staré pušky, tzv.
předovky a dvě mince. První, menší, o průměru 16
mm je měděná, má na jedné straně číslici 1 a
letopočet 1897 a po obvodě ornamenty, z druhé
strany rakouská orlice. Druhá, větší, o průměru 19
mm je méně zachovalá, má z přední strany znatelnou
číslici 20, z druhé strany nelze nic rozeznat.
Dalo by se konstatovat, že akce byla úspěšná a
částečně dokazuje přítomnost vojenské pevnosti.
Bylo by zajímavé v průzkumu pokračovat. Vše bylo
nafoceno a nafilmováno. Že tu kdysi mohla být
velká stavba dokazuje i velké množství kamenů,
které zemědělci každý rok vyorají a odklidí. Ve
vzdálenějším okolí tolik kamenů není.
J.Dočekal
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První objevy.

Další a další nálezy.

Nejvzácnější nálezy.

Místo hledání.
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Cestománie – Jak je v Rumunsku.
Nyní se podíváme do jedné evropské země, nepříliš vzdálené, ale přesto většině z nás
neznámé – do Rumunska. Vydali se do ní v loňském roce nezávislí cestovatelé: Enderle
Tomáš a Standa, Koumar Jan a Jágr Josef. Rozdělme se o jejich zážitky v této zemi,
doposud v podvědomí nás všech považované jako zaostalé a dnes jako právoplatný člen EU.
J.Dočekal

Hned co jsem byl redaktory místního
čtvrtletníku požádán, abych napsal něco o
naší prázdninové cestě do Rumunska, už mi
na paměti vytanuly desítky zážitků. Když
jsem však začal psát tento článek položil jsem
si otázku: „Koho zajímá, kde jsme spali, co
jsme jedli nebo jak se jmenuje ta a ta hora, to
a to údolí?“ Ruku na srdce, asi nikoho. Tak
bych Vám chtěl tímto článkem spíše přiblížit
Rumunsko a jeho hory tak, jak jsem je viděl a
vnímal já.

Jak se dostat do Rumunska.
Možností jak navštívit tuto zemi je hned několik. Asi nejbezpečnější a pro většinu lidí
nejschůdnější variantou je doprava cestovní kanceláří s průvodcem. Prostě si jen zvolíte
termín a místo, kam chcete jet a hurá za dobrodružstvím. Výhodou je, že se v horách
s největší pravděpodobností neztratíte a autobus vás přiveze až na místo určení. Další
variantou, kterou jsme si zvolili i my, je doprava cestovní kanceláří bez průvodce. Autobus
vás prostě vyhodí za Rumunskými hranicemi a dál jdete po vlastní ose. Kromě letecké
dopravy mě napadá ještě cesta vlakem nebo stopem. U vlaku budete muset sáhnou hlouběji
do kapsy a u stopu nikdy nevíte, kam dojedete.

Bezpečnost.
I když se to možná z novinových zpráv nezdá, je Rumunsko civilizovaná a „bezpečná“ (leč
samozřejmě balkánská) země. Zvlášť prostí lidé v horách se tu s vámi dodnes rozdělí o
první a poslední. Rumunsko je země Rumunů, nikoliv Romů (těch je tu sice hodně, ale
vztah průměrného Rumuna k nim je asi stejný, jako u průměrného Čecha). Mluvit o
Rumunsku jako o nebezpečné "cikánské zemi" je proto zavádějící. Všude v horách žijí
dobří, přátelští a pohostinní lidé a je zde proto poměrně bezpečno. Ve městech pod horami
je už ale bezpečnostní situace o něco horší. Potenciálním rizikem jsou v horách jen
pastevečtí psi, hájící svá stáda - v žádné z mnoha na první pohled hrozivě vypadajících
situací jsme ale nebyli pokousáni (k jejich zahnání většinou stačí naznačit hod kamenem, při
nejhorším použít klacek). Zážitkem bylo pro nás i setkání s rumunskými policisty. Naší
pozornosti neunikla nedaleká rvačka výtržníků. Poté co se situace uklidnila a všichni až na
nás se rozešli, přijela rumunská policie a začala nás legitimovat. Vsadil bych nevím co, že si
nás spojili s před chvíli probíhající šarvátkou. Ale když jsme se policisty zeptali, jestli jsme
z něčeho podezřelí, ubezpečil nás, že jde jen o běžnou kontrolu. Na rozloučenou nám česky
popřál dobrý večer.

Peníze a ceny.
Když jsem pročítal starší cestopisy (před rokem 1989), stálo v nich, že lze tabulku české
čokolády či propisovačku vyměnit v horách za litr kořalky. To už dnes samozřejmě neplatí a
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jen tak pro zajímavost ve městě je přibližně stejně draho jako u nás. Oficiální měnou je 1
Leu, což je něco kolem osmi korun. V oběhu jsou však i starší peníze, z dob, kdy byla
měnou 1 Lei. Platí že 1 Leu = 10 000 Lei. Asi si dovedete představit jak nám svítila očička,
když jsme na hranicích dostali 10 miliónů Lei. Konečně milionáři!
Na ukázku několik cen: kurz asi 10 000 Lei = 8,7 Kč
pivo - 20 000 Lei (17Kč)
minerálka 2l - 18 500 Lei (16Kč)
chléb 400g - 20 000 Lei (17 Kč)
rumunská specialita - 60 000 Lei (52 Kč)

Místní doprava.
My jsme upřednostňovali železniční
dopravu. Pozitivní je skutečnost, že zde
vlaky jezdí na Čecha až nezvykle přesně.
Jsou zde tři druhy vlaků - accelerat tj.
obdoba našeho rychlíku, rapid obdoba
spěšného a courák. Nám se podařilo, k naší
smůle, nastoupit vždy do couráku. Nutno
podotknout, že jestli se našemu vlaku říká
courák, tak ten rumunský je courák na druhou. Nechtěl bych křivdit, ale kdybych tipnul
průměrnou rychlost kolem 30 km/h, tak nebudu určitě daleko od pravdy. Couráky jezdí
naprosto běžně s otevřenými dveřmi a děti se vesele prohání po vagoně. V Rumunsku se asi
prostě tolik povyku pro jedno vypadlé dítě nenadělá. Vlak zastavuje prakticky všude, i
uprostřed polí kde by to nikdo nečekal. Myslím, že tento typ vlaku nejlépe vystihuje povahu
většiny Rumunů, klídek, pohodička, pomalu ale přece.
Kromě vlaku lze cestovat samozřejmě také autobusem. S touto dopravou však nemáme
žádné zkušenosti, ale nezoufejte, protože na každém kroku narazíte na dotěrné taxikáře nebo
civilisty, kteří z vás chtějí vymlátit co nejvíce peněz. Nabízejí vám předražený odvoz a
přemlouvají k co nejdelší cestě. S jedním takovým jsme se domlouvali asi půl hodiny, a
když si nedal říct a mlel pořád tu svou, vyrazili jsme radši po svých. Pokud máte trochu
štěstí narazíte i na nezkorumpované řidiče, kteří vás vezmou stopem gratis. My jsme se
takto svezli společně ještě s dvěma Němci na korbě náklaďáku.

Komunikace s domorodci.
S mladšími a vzdělanějšími Rumuny se snadno domluvíte anglicky či německy, se staršími
lidmi a všude v horách je ale komunikace slabší - hodí se proto česko-rumunský slovník.
Pokud umíte italsky či španělsky, jste ve výhodě, protože rumunština má s těmito
románskými jazyky hodně společného. Na ukázku jsem vybral některé důležité fráze podle
jednoho staršího průvodce:
"Avec bere reče?" - Máte studené pivo?
"Unde jeste apa?" - Kde tu najdu vodu?
"Traiasca partidul komunist roman si tovarišul Nikolae Čaučesku!" - Ať žije komunistická
strana Rumunska a soudruh Nikolae Čaučesku!
A když zradí i lingvistické znalosti od čeho má přece člověk dvě ruce a dvě nohy. Pravdou
zůstává, že končetin horní poloviny těla jsme při komunikaci s horskými pastevci používali
nejvíce. Zrádná jsou také gesta hlavou. Když u nás chceme vyjádřit souhlas „ano“ kýveme
hlavou nahoru dolů a při záporu „ne“ ze strany na stranu. Rumuni to mají přesně na opak.
Když říkají „ne“ kroutí hlavou nahoru dolů. (pokračování příště)
Enderle Stanislav ml.
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Představení obce od roku 1889.
Jméno

Č.

Narozen

Zemřel

Nástup

Konec

Flesar Martin
Rosecký Josef
Flesar Antonín
Flesar Martin
Blažek Jan
Flesar Antonín
Rosecký Josef
Rosecký Martin
Chvátal Alois
Homola Josef
Flesar Rudolf
Sláma Václav
Nejedlý František
Sedlecký František
Dočekal Jaroslav
Borský Bedřich
Flesar František
Chvátal Stanislav
Šorf Josef
Sedlák Antonín
Chvátal Stanislav
Jaroš Jiří
Chvátalová Věra
MNV Nížkov
Landa František
Kosour František
Jaroš Zdeněk

10
19
7
10
17
7
19
11
47
20
10
29
14
65
9
45
10
33
26
31
33
76
71

6.10.1855
30.12.1847
25.4.1863
6.10.1855
8.6.1862
25.4.1863
17.4.1875
11.11.1874
20.1.1883
10.4.1871
7.8.1887
27.8.1892
20.9.1894
14.11.1891
13.9.1896
20.2.1905
21.4.1918
22.10.1915
20.12.1904
11.6.1904
22.10.1915
17.12.1945
26.9.1947

6.12.1933
16.5.1921
8.10.1938
6.12.1933
?
8.10.1938
3.9.1915
24.3.1947
10.6.1919
23.1.1947
14.4.1935
4.4.1970
10.1.1988
11.1.1965
24.12.1960
?
26.10.2000
30.12.1984
17.3.1972
6.6.1977
30.12.1984
-

21.1. 1889
1892
1895
1898
11.1900
1.11.1903
1.1907
12.1.1910
1.1913
1916
15.6.1919
16.10.1927
14.5.1941
5.5.1945
10.6.1945
24.6.1945
2.7.1945
8.7.1945
16.5.1954
12.6.1960
22.10.1976
30.12.1984
2.1.1985

1892
1895
1898
11.1900
1.11.1903
1.1907
12.1.1910
1.1913
1916
15.6.1919
16.10.1927
14.5.1941
5.5.1945
10.6.1945
24.6.1945
2.7.1945
8.7.1945
16.5.1954
12.6.1960
22.10.1976
30.12.1984
24.5.1986
32.3.1990

33
77
79

13.9.1943
20.11.1952
1.3.1953

24.5.1986
24.11.1990
19.11.1994

24.11.1990
19.11.1994
dosud

-

Výročí obce v roce 2007.
154715971647173717871917191719271967196719771977198719971997-

Název obce – Pozdiessin.
Název obce – Podiessyn.
Na polensko přinesli švédové tabák.
Obec má vlastní pečeť, "strom stojící u statku".
Název obce – Podiessin.
29.8. Velký požár č.50, 48, 33, 32, 34.
26.12. Zastupitelstvo objednalo nový zvon u Jan Pujman, Ransko.
24.7. V Poděšíně proběhl hasičský župní sjezd, Polenské župy.
Válcování silnic ke Skrýšovu, ve vsi a ke kravínu.
Stavba vodovodu.
Vznik Československého svazu žen.
28.10. Schváleno sloučení JZD s Nížkovem, Sázavou, Hamry n.S.
3.4. Zahájena stavba autobusové čekárny.
1.2. Začal vycházet obecní zpravodaj, Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal.
7.3. Koupena starší motorová stříkačka PPS 12.
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (9. část)
- 1576
Vyšla nová artikule (nařízení) a to, že se nikdo nesmí bez svolení vrchnosti stěhovat. Kdo
tento zákaz porušil byl svázán do kozelce a vsazen do vězení. Mnoho lidí přesto utíká do
jiných zemí, převážně do Slezka, Polska a Maďarska.
Katolická církev na každého útočí, aby jejich učení vyznával, kdo jiné víry je, toho se snaží
všelijak pronásledovat a strašit. Katolíků je zde všude velmi málo.
V Poděšíně a v Sirákově se lovil rybník a poddaní dostali trochu ryb..
Žid v Polné prodával koření na nemoci.
Podzim přišel studený a již v polovině října napadl sníh a byly mrazy až do konce roku.

- 1577
Začátek roku byl studený. sníh leží od minulého roku a v lednu přišly silné mrazy. V dubnu
je už teplé počasí. Zima začala od 12. listopadu a napadlo hodně sněhu. Koncem roku
uhodily silné mrazy.
Ženy dělají na wersstadtu (stavu) tkalcovském plátno. Toho je pořád nedostatek. Také ssuby
(kožichy) šijí a vyšívají. Boty jak pro sebe, tak pro děti si také lidé dělali doma sami. U
ssustra (ševce) jsou tuze drahé.
Fissmeisster (porybný) panský každého honí na opravu hrází daleko široko co jsou panské.
Do panské obročnice (sýpky) musí každý dát vždycky obilí i ten co málo svého má. Úroda
byla slabá a lid měl strach, že do jara pomře hlady. Lidé mají na zimu málo pokrmů. Obilí
na mletí, ať ve větrném mlýně v Sirákově a nebo v Poděšíně, je tuze málo a každý si ještě
musí schovat nějaké na jaro aby mohl zasít.
Ve městech i v Polné se objevili plundry (široké nohavice u kalhot). Tato móda přišla ze
země vlašské (Itálie). Postřihovač (krejčí) z toho radost má, že více práce pro něho bude.
Muži nosí při práci suknice až na zem z plátna režného.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar

Sport.
Stolní tenis:

„A“
družstvo stolních tenistů po odchodu Jany Kourkové na mateřskou dovolenou
skončilo v OP 2. třídy na posledním 10. místě a sestupuje o jednu třídu níž. Nejlepším
hráčem byl Radim Jaroš 27/29 – 48.2%, Jaroslav Štikar 18/44 – 29.1%, David Musil 10/22
– 31.2, Jitka Landová 11/44 – 20.-%.
„B“
družstvo skončilo v OP 4. třídy na 8. místě. Nejlepším hráčem byl Radim Jaroš
45/18 – 71.4%, Jaroslav Chvátal 23/49 – 31.9%, Zdeněk Jaroš 7/19 – 26.9%, Aleš Neubauer
17/50 – 25.4%, Stanislav Enderle 12/43 – 21.8%.
„C“
družstvo hrálo OP 5. třídy a skončilo na 4. místě. Nejlepším hráčem byl Radek
Šustr 57/15 – 79.2%, Jaromír Smolík 42/25 – 62.7%, Stanislav Maša 42/29 – 59.1%.
„D“
družstvo skončilo v základní části nejnižší soutěže na 3. místě a postoupilo do
finálové skupiny, kde nakonec obsadilo 6. místo a nejlepším hráčem byl Stanislav Enderle
11/2 – 84.6%, Marie Vejvodová 23/12 – 65.7%, Petra Štohanzlová 6/6 – 50%, Jan Kučera
10/13 – 43.5%, Tomáš Marek 10/17 – 37.1%, Andrea Jaitnerová 8/17 – 32%, Jan Koumar
4/13 – 23.5%.
Z. Jaroš
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Medailistka v tancích rodačka z Poděšína.
V regionálním týdeníku „Vysočina“ vyšel ve čtvrtek 22. března článek, který měl název
„Tanečníci mají bronzové medaile“, ve kterém se píše: Třetím místem na letošním
mistrovství republiky ve standardních tancích se může pochlubit Taneční sdružení smyk.
Medaili a pohár si nevytančil nikdo jiný než Jan Mokříš s manželkou Věrou. Píšu o tom
proto že Věra Mokříšová, rozená Landsmanová se narodila v roce 1974 v Poděšíně a žila
zde do roku 1981, kdy se odstěhovala s rodiči do Žďáru nad Sázavou.
Z. Jaroš

Oznámení.
Abdikace.
K 1. 4. 2007 se dobrovolně František Landa vzdal postu předsedy stavební komise.

F. Landa

Koňské příběhy.
1

Hříbárna Šinkvice–část 1.
Hříbárna.
V roce 1954 prvého dubna jsem nastoupil
v Židlochovické hříbárně. Založil ji ředitel
statku pan Skýva v roce 1949. Já jsem po
nastoupení jezdil s plemennými klisnami
z B ročníku s Binkou a Bajaderou. Novým
ředitelem v té době byl pan Holub. Hříbata,
samé kobylky, se zde soustřeďovaly od
teplokrevných klisen ze všech farem tohoto
statku a doplňovala se nákupem
teplokrevných hříbat od soukromých
chovatelů. Největší počet hříbat byl v ročníku E, čtyřicet pět kusů. Jména celého ročníku
byla postupně podle abecedy. Tohoto roku odcházel ročník D. Hříbata měla volné ustájení,
uvazovala se jen ke krmení a čištění. Objemová krmiva se jim dávala středem stáje. Při
uvazování se na hříbata zavolalo na místo. Každé hříbě si brzy zapamatovalo, kde má stát
na uvázání. Po nakrmení základního krmiva a po očištění se ihned odvazovala. Na ohrazené
pastviny se vyháněla společně. Při cestě z pastvin se zaháněla do rozdělovacích výběhů, kde
se rozdělili dle stáří či ročníků. První se oddělil ročník nejstarší, potom střední a nakonec
nejmladší. Přivedená hříbata se nejdříve musela naučit na uvazování. Často se vzpouzela
neb u matek měla svobodu. Také se musela seznámit s novým domovem a jedno na druhé si
zvyknouti. Byla to pro ně veliká změna neb se u svých matek živila jejich mlékem. Některé
hříbátko si velice těžko na toto nové prostředí zvykalo a svým naříkavým řehtáním volalo
svou matku, ani oves a pěknou jetel nechtělo přijímat. V každém ročníku bylo hříbě, které
stádo vodilo a nenechalo se předběhnout. I při rozdělování předběhlo první. Koně takto
odchované jsou mnohem odolnější a zdravější. Na pastvu jdou za každého počasí. I v zimě,
když se jim čistí stáje, jsou venku na sněhu i v mrazech. V dospělosti jsou výkonnější.
B. Dočekal
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