Ročník 11
Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2007

Úvod.

Vážení občané. Prázdniny utekly jak voda, i když ty v Nížkově byly o něco delší
z důvodu rekonstrukce některých částí školy. Počasí bylo dosti suché a měli jsme problémy
s nedostatkem vody. Ty jsme nakonec ustáli a nemuseli jsme vodu dovážet, jako někteří
naši sousedé. Nyní již je vody dost. Jednak něco napršelo a hlavně se snížila její spotřeba. O
větrné elektrárny se u nás zajímají již tři investoři. Také počet větrníků, které nabízí se mění
od jedné až po neskutečných dvanáct. Internetové fórum se rozjelo, má již ke třiceti
registrovaných uživatelů a přes 1200 příspěvků. Zima se po prvním varování již ujala své
vlády.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:
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Novinky........................................................................... 1
Obecní úřad. .................................................................... 2
Mateřská škola................................................................. 4
Obec. ............................................................................... 5
Kultura............................................................................. 6
Sport. ............................................................................... 6
Místopis Poděšína – 2. část. ................................................. 6
Fotografie ................................................................................ 6
Hasiči. ...................................................................................... 6
Internet. ........................................................................... 6
Kronika............................................................................ 6
Pište s námi historii. ........................................................ 6
Historie. ........................................................................... 6
Koňské příběhy................................................................ 6
Počasí. ............................................................................. 6

Události.
- 29.06.
- 29.06.
- 30.06.
- 10.07.
- 22.07.
- 23.07.
- 17.08
- 26.08.
- 26.08.
- 01.09.
- 03.09.
- 10.09.
- 20.09.
- 22.09.
- 23.09.
- 20.10.
- 20.10.

Bylo zahájeno čištění Poděšínského potoka pode vsí.
Zemřel Vladimír Korbička, který při srazu rodáků sázel pamětní lípu.
Odstartovala expedice Vysoké Tatry.
V prodejně Jednota je staronová prodavačka Dana Chvátalová.
Bylo rozhodnuto skátit stromy u kaple a stavět větrné elektrárny.
Zahájena oprava kuchyně ve školce.
OÚ koupil část cesty ode vsi za č.p.1 k areálu družstva.
Ve věku 49 let zemřela Marie Jarošová č.79, ředitelka MŠ Poděšín.
Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
Do školky nastoupila nová ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n.S.
Zahájení školního roku ve školce.
Zahájení vyučování ve škole v Nížkově, které bylo zpožděno přestavbou.
První ranní mráz -2°C.
Taneční zábava se skupinou Wergl
ZDV provedlo vrt na vodu do hloubky 37 metrů.
Napadl první sníh, který nevydržel do večera.
Výlov Mlýnského rybníka
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.6.2007.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

69. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
70. Veřejnou schůzi, která proběhla v úterý 5. června za účelem možné stavby dvou
větrných elektráren na katastru obce Poděšín. Stavbu má zájem provádět firma
ELDACO s.r.o., Olomoucká 7/9, 656 66 Brno, firmu zastupuje projektový manažer
Mgr. Michal Janeček.
71. Informaci o opravě obecní cesty od Jednoty, která začala v úterý 8. května a byla
dokončena asfaltováním obalovanou drtí 28. května 2007. Stavbu provedla firma
COLAS, divize Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

72. Smlouvu o poskytnutí podpory ve výši 119 tisíc korun na opravu místní komunikace
mezi obcí Poděšín a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
73. Koupit 80 metrů pletiva na oplocení hřiště za brankou k silnici. Práci na oplocení po
dohodě zajistí hasiči a hráči malé kopané.
74. Vybavit dětské hřiště na školní zahradě za cenu cca 35. tisíc Kč. Oslovit firmu Zája
Nížkov nechat vyrobit „šestiúhelník“ a „houpačku závěsnou dvoumístnou“.
75. Provozní řád do dětského areálu na školní zahradě.
76. Koupit pozemek p.č. 321 o výměře 1089 m2, za 33,-Kč/ m2, celkově 35.937,-. Jedná
se o přístupovou cestu do areálu družstva.
77. Vyhlásit ve dnech 21. a 22. července 2007 referendum na „Skácení 3 vzrostlých lip u
kaple“.
78. Vyhlásit ve dnech 21. a 22. července 2007 referendum na „Stavbu větrné elektrárny na
katastru obce“.

Zastupitelstvo obce projednalo:

79. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce, která byla vyvěšena od 26. května do 11.
června 2007, kterou obec schválila s výhradou a byla přijata následující opatření:
a). Správce rozpočtu a hlavní účetní byli řádně proškoleni o evidenci stavu účtu.
Zmíněné chyby ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce musí odstranit.
Termín: 30.6.2007. Zodpovídá: správce rozpočtu.
b). Vedení obce pro svou naprostou vytíženost zapomnělo zaslat zprávu o výsledcích
finančních kontrol za rok 2005. V letošním roce tuto zprávu zaslalo 15. února 2007.
Tím beru chybu za odstraněnou. Zodpovídá: předseda finančního výboru.
80. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2006, který byl řádně vyvěšen od 13. února do
2. března 2006. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2006 byl schválen bez výhrad.

Pohledávky obce po době splatnosti delší jak 5 měsíců:
- Jaroš Jiří
- Jaitnerová Eva
- Jaroš Jiří
- Sláma Jan
- ZDV Poděšín
Celkem:

19 642,00 Kč
1 810,00 Kč
9 830,00 Kč
3 462,00 Kč
42 834,00 Kč
77 578,00 Kč
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Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.8.2007.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
81. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
82. Výsledek referenda na „Skácení 3 vzrostlých lip u kaple“ Pro kácení bylo 65 a proti
kácení 40 hlasujících.
83. Výsledek referenda na „Stavbu větrné elektrárny na katastru obce“. Pro pokračování
jednání o stavbě bylo 64 a proti stavbě 42 hlasujících.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
84. Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a firmou: Miloslav Odvárka ODAS, Nám.
Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou o obstarání záležitostí jako zajišťovat sběr, svoz,
odstranění, popřípadě využití nebezpečného odpadu a nefunkčních elektrozařízení
z obce. Zároveň schvaluje přílohu č.1 „Ceník“ za jednotlivé položky.
85. Koupit 2 ks ledniček o velikosti cca 120 litrů do Mateřské školy v Poděšeně.
86. Koupit 1 vodoměr na zkušební měření vody.
87. Platový výměr ředitelce v Mateřské škole Poděšín paní Libuši Sobkové, dle směrnic
Ministerstva školství.
88. Dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební
zákon) pořízení územního plánu obce Poděšín.
89. Žádost obce Poděšín o pořizování územního plánu Poděšín dle § 6, odst. 1, písm. c)
stavebního zákona.
90. Tělovýchovné jednotě Poděšín příspěvek ve výši 13.000,-Kč., na koupení 1 stolu na
stolní tenis.
91. Vymáhat peníze za přestupkové řízení, které vedl Mě.Ú. Žďár nad Sázavou
s některými občany obce v plné výši 1.500,-Kč.
92. Finanční příspěvek 5.000,-Kč., firmě Studio Tulák, Jiří Trojan, Podhradí 62, Velké
Meziříčí na knihu leteckých fotografií okresu Žďár nad Sázavou. Protislužbou bude
to, že firma dodá obci knihy pro občany obce za výrobní cenu a dodá letecké fotografie
i s autorskými právy.
93. Tyto rozpočtové změny:
Výdaje:
231 10, pol. 5321, paragraf 6171, – 3.000,-Kč., přestupky.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
94. Na návrh konkurzní komise ředitelku Mateřské školy v Poděšíně paní Libuši
Sobkovou, Žďár nad Sázavou. Nástup do funkce od 1. září 2007 na dobu neurčitou.

Zastupitelstvo obce určuje:

95. Zastupitele ing. Františka Roseckého, aby hájil zájmy obce při pořízení územního
plánu.

Zastupitelstvo obce odkládá na příští zasedání:
96. Výběr projektanta (nebo firmu), která bude zhotovovat územní plán obce Poděšín.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 9. 2007:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

42 516,50 Kč
428 585,71 Kč
471 102,21 Kč

J. Dočekal
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Mateřská škola.
Rosecká, Natálie Slabá.
Nováčci mají podtržená jména.
Do základní školy odešly po prázdninách
Natálie Poulová č.34, Jan Holcman a
Pavlína Rosecká ze Sirákova do Nížkova,
Bohdana Klimentová ze Skrýšova do Polné.

Konkurz na ředitelku MŠ.
Jak jsem již psal v minulém Zpravodaji,
bylo vyhlášeno druhé kolo konkurzu na
ředitelku Mateřské školy. Do 3. srpna, kdy
byla uzávěrka došlých přihlášek se
přihlásily dvě uchazečky. Jako první se
přihlásila Libuše Sobková a druhá Zdeňka
Tóthová. Obě uchazečky prošly do druhého
kola, které se konalo v pátek 31. srpna.
V komisi došlo ke změně a pracovala ve
složení: předseda František Rosecký, dále
Marie Dobrovolná za obec, Alena
Vondráčková za školku, Dagmar Flesarová
za státní správu, Mgr. Eva Chvátalová za
odbor školství Kraje Vysočina a Mgr. Jiřina
Špičková za Českou školní inspekci.
Komise navrhla obecnímu úřadu na funkci
ředitelky paní Mgr. Libuši Sobkovou ze
Žďáru nad Sázavou a hned večer obecní
úřad tento návrh schválil s nástupem do
funkce od 1. září 2007. Jako učitelka
zůstává paní Alena Vondráčková, kuchařka
Jana Doležalová a školnice Anna Jágrová.
Jelikož je v letošním školním roce větší
počet dětí, zvedly se zaměstnancům
pracovní úvazky. Obě učitelky mají
pracovní úvazek 1, kuchařka 0,91 a školnice
0,59. Školné, které platí rodiče bylo
zvýšeno na 100,-Kč.
Z. Jaroš

Z. Jaroš

Oprava školní kuchyně.
V pondělí 23. července byla zahájena
oprava kuchyně ve školce. Do zahájení
školního roku byla udělána nová voda,
odpady,
opravena
elektroinstalace,
dvoudřez, pracovní plocha, obklady, dlažba
a bylo zabudováno nové plastové okno,
které bylo menší než původní, aby se sem
vešel odsavač par. V komoře byla udělána
výlevka na špinavou vodu a ve sklepě dřez
na hrubé umývání brambor. K této opravě
nás donutila inspekce životního prostředí.
Z. Jaroš

Změny ve školce.
Ve středu 31. října odešla po 17-ti letech
z Mateřské školy školnice paní Anna
Jágrová č.64. Obecní úřad ji tímto děkuje za
dobrou práci, kterou ve školce vykonala. Ve
čtvrtek 1. listopadu nastoupila do školky na
uvolněné místo školnice paní Marie
Jarošová ze Sirákova.
Z. Jaroš

Podzim v mateřské škole, aneb

Děti ve školce.

Foukej, foukej, větříčku....
Vítr nám opravdu hodně pomohl se
shazováním hrušek z obsypaného stromu na
školní zahradě. Sbírání už bylo však na nás.
A protože jsme měli ruce pilné, užívali jsme
si vitamínů každý den, hlavně o
svačinkách.Všechny se ale sníst opravdu
nedaly. Zavařili jsme kompoty, udělali z
nich křížaly a teď v zimě si na nich můžeme
společně s Vámi pochutnat. Přijďte za námi
do mateřské školy. Srdečně Vás zveme na :
Vánoční posezení dne 17. prosince 2007 ve
14.30 hodin Na setkání se těší děti a
zaměstnanci mateřské školy.
Libuše Sobková

V letošním roce se do Mateřské školy
přihlásilo rekordních 26 dětí. Z Poděšína to
jsou: Šárka Bláhová č.63, Filip Chvátal
č.71, Marek Chvátal č.32, Ivana Chvátalová
č.71, Matěj Novotný č.18, Lucie Poulová
č.34, Andrea Sekničková č.5, Erika
Sekničková č.5, Jiří Šlechtický č.97,
Vojtěch Šlechtický č.97. Ze Sirákova:
Lubomír Černý, Stanislav Černý, Filip
Frühbauer, Václav Holcman, Mojmír
Chvátal, Alžběta Jarošová, Šárka Košáková,
Kateřina Marková, Tereza Marková, Marek
Neubauer, Jan Pařík, Kristýna Paříková,
Lukáš Prchal, Jakub Rosecký, Gabriela
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Obec.
Pošta e-mail.

Veřejná schůze.

Tímto reaguji na neznámého diskutéra ve
fóru obce Poděšín, které je na internetových
stránkách www.podesin.cz Jeho otázka
zněla, zda by šlo posílat informace
z obecního úřadu emailovou poštou.
V současné době tato služba existuje
v omezené podobě, protože v našem
adresáři je málo mailových adres (zatím
jenom 20). Proto, kdo má zájem a chce
získávat nejnovější zprávy, informace,
fotografie z obecního úřadu a z obce, ať
nahlásí svoji mailovou adresu kterémukoli
zastupiteli a nebo přímo na mailovou adresu
obce, která je podesin@podesin.cz.

V pátek 9. listopadu se konala v kuchyni
kulturního domu veřejná schůze za účasti
cca 35 občanů.
Na veřejné schůzi také padla otázka, proč je
tak vysoká cena za odpad. Jen pro
porovnání na příští rok je zvýšená cena od
firmy ODAS za odvoz na 66.723,-Kč. Za
odvoz jednoho kontejneru na papír platíme
119,-Kč., za odvoz jednoho kontejneru na
plasty zaplatíme 238,-Kč., a za druhý
kontejner 179,-Kč. Za uložení na skládce
v Ronově platíme letos 720,-Kč/tuna a příští
rok 750,-Kč/tuna. Z této částky jde 400,Kč., do státní pokladny jako ekologická daň
a zbytek je skládkovné. Nejhorší na tom je,
že daň se bude následně zvyšovat. V letech
2005 – 2006 byla 300,-Kč. Letos a příští rok
je 400,-Kč., v letech 2009 – 2010 to bude
700,-Kč., 2011 až 2012 to bude již 1.000,Kč. a od roku 2013 to stoupne na 1.500,-Kč.
za jednu tunu odpadu. Zde je jasně vidět, že
ekologická daň díky straně zelených se
zvedne za 8 roků na 500%.
Z. Jaroš

Z. Jaroš

Společné dílo se podařilo -:((.
Právě dokončovaná pozemková reforma
pamatovala i na obnovu a rozšíření cestní
sítě a extravilánu obce. Některé, dnes již
nepoužívané cesty, byly zrušeny. Většina
původních cest, ale zůstala zachována. Dále
byl záměr vybudovat některé cesty nové.
Všechny nově navržené cesty prošly do
úpravy až na jednu, která je poměrně
důležitá. Tato cesta měla vést z horní brány
areálu družstva přes louky, kde se měla
napojit na „členskou“ cestu u mostu
v Runcluku. Záměr byl, aby se co nejvíce
dopravy odklonilo z obce a tím se zvýšila
v obci
bezpečnost.
Bohužel
majitel
pozemku ze Sirákova, za vydatné pomoci
občana z Poděšína, veškeré návrhy shodil ze
stolu a nová cesta nebude. Obecnímu úřadu
se alespoň podařilo dohodnout s Janem
Homolou, který obci prodal pozemek za
domy č.p.1 a 79, kolem slepičáku do areálu
družstva. Kdyby se tak nestalo, byla by
veškerá doprava z areálu družstva vedena po
cestě, která vede na Sirákovskou silnici a
dále přes naší obec. To by bylo nejhorší
řešení, které by mohlo nastat zamítnutím
zmíněné cesty.
Z. Jaroš

Rušení školky.
Na veřejnou schůzi přišlo několik maminek
malých dětí s tím, že se bude v Poděšíně
rušit mateřská škola. Nevím, jestli tato fáma
vznikla účelově a nebo pouhou náhodou, ale
opak je pravdou. Toto zastupitelstvo vždy
školku podporovalo a i nadále podporovat
bude, to je minimálně do roku 2010, kdy
budou nové volby a tak musíme doufat, že i
další zastupitelé budou školku podporovat.
Z. Jaroš

Skládka Ronov.
Skládkovné na skládce Ronov od 1. ledna
2008. Odpad pro nesmluvní dodavatele
1.140,-Kč., odpad smluvních obcí 750,-Kč.
Ceny jsou bez DPH. Provozní doba na
skládce je pondělí až pátek od 7,00 do 17,00
hodin.
Z. Jaroš
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Čištění potoka.

V červnu byl schválen provozní řád, který
má platit v dětském areálu na školní
zahradě.
Provozní doba pro veřejnost: pondělí až
pátek od 15 do 20 hodin. Sobota, neděle,
svátky a prázdniny od 8 do 20 hodin.
Dětem je vstup povolen s doprovodem
rodičů a nebo osoby starší 18-ti let.
Na atrakce je vstup povolen pouze dětem od
3 do 8 let.
V areálu je nutné dodržovat tyto zásady: Odpadky vhazujte do popelnice (koše), Vstupní brána musí být vždy zavřena (psi,
kočky), - Zanechávejte za sebou vždy
všechno uklizené, - Nenechávejte své věci
bez dozoru, - Nepoškozujte vybavení areálu.
V areálu je zakázáno: - Vodění psů a koček,
- Kouření, - Ničení stromků a atrakcí, Lezení po plotě a přes plot, - Jízda na kole.
Všechny atrakce jsou na vlastní nebezpečí.

V pátek 29. června zahájila firma Vladimír
Lepša, Rejta 950, Trhové Sviny čistění
Poděšínského potoka. Tato akce měla
proběhnout již v loňském roce, ale tento
záměr přerušil Krajský odbor životního
prostředí, který chtěl v této lokalitě obnovit
staré koryto, aby vznikla klikatina, bahýnka
a meandry. Po svolání schůzky na obecním
úřadě všech zúčastněných úřadů a majitelů
pozemků, došlo přece jenom k dohodě
koryto potoka vyčistit. Potok je vyčištěn od
mostu na Sirákovské silnici po les Hanousek
a přítok od silnice pod Pančákem po
Poděšínský
potok.
Investorem
je
Zemědělská
vodohospodářská
správa,
Oblast povodí Vltavy, v Havlíčkově Brodě.
Čistění bylo dokončeno 23. července. Dva
zaměstnanci firmy, kteří čistění prováděli
bydleli pro svoji vzdálenost od domova
v penzionu v Novém Veselí.

Z. Jaroš

Farář v Nížkově.

Z. Jaroš

S platností od 1. srpna byl ustanoven
biskupem Dominikem Dukou OP do funkce
„výpomocný
duchovní
kaplan“
pro
římskokatolickou farnost v Nížkově P. Mgr.
Pavel Sandtner.

Referendum.
V pátek 20. července bylo zahájeno
referendum na skácení 3 vzrostlých lip u
kaple a na stavbu větrné elektrárny na
katastru naší obce. Komise pracovala ve
složení František Vejvoda, Petr Jágr a Ilona
Jarošová. První den přišlo vyjádřit svůj
názor 39 občanů. V sobotu jich však přišlo
jenom 28 a v neděli také 39 občanů, a tak
přišlo celkem 106 respondentů ze 197
možných to je 53,8%. Tímto se stalo
referendum platné.
V referendu na stavbu větrné elektrárny
hlasovalo všech 106 přítomných. Pro
pokračování jednání o stavbě bylo 64 a proti
stavbě 42 hlasujících.
V referendu na kácení lip u kaple hlasovalo
105 přítomných a pro kácení bylo 65 a proti
kácení 40 hlasujících.
Z. Jaroš

Z. Jaroš

Květinářství v Nížkově.
30. července bylo v obecním domě
v Nížkově otevřeno květinářství. Provozní
doba je pondělí až pátek od 800 do 1530
hodin a provozuje ho paní Marie Loubková.
Z. Jaroš

Nová okna.
Počátkem července byly zabudovány do
kapličky nová okna, které vyrobil Jaroslav
Štikar ze sousedního Sirákova.
Z. Jaroš

Školní zahrada.
Statistika účasti občanů na referendu. Mužů přišlo 56 ze 105 to je 53%. Žen přišlo
49 z 92 to je 53%. Vzácně vyrovnaná je kategorie do 30-ti let. Ostatní kategorie se hodně
rozcházejí. Nejodpovědnější kategorie u žen je do 60-ti let 76%, následovaly ženy do 40-ti
6
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let 69%. Naopak kategorie do 70-ti let je velmi slabě zastoupena. U mužů je to překvapivě
nejstarší kategorie nad 70 let a do 50-ti let 66%. Ostatní kategorie jsou vyrovnané.
Muži:
Ženy:
Do 30-ti let 17 z 36 to je 47%
Do 30-ti let 9 z 18 to je 50%
Do 40-ti let 8 z 15 to je 53%
Do 40-ti let 9 z 13 to je 69%
Do 50-ti let 14 z 21 to je 66%
Do 50-ti let 10 z 20 to je 50%
Do 60-ti let 7 ze 14 to je 50%
Do 60-ti let 13 ze 17 to je 76 %
Do 70-ti let 5 z 12 to je 41%
Do 70-ti let 2 ze 7 to je 28%
Nad 70 let 5 ze 7 to je 71%
Nad 70 let 6 ze 17 to je 35%
Z. Jaroš

Větrné elektrárny. Naši obec oslovili již tři investoři pro stavbu větrných elektráren.
Nabízí různé varianty počtu větrníků a podmínek pro obec. V Sirákově proběhlo
referendum, které zastavilo stavbu elektráren v sirákovském katastru. U nás stále není jasno,
jak to se stavbou elektráren dopadne. Na Fóru obce jsou další podrobnosti.
J. Dočekal

Kultura.
čísla fotografie na podesin@podesin.cz nebo
na telefonu 602 749 812.
J. Dočekal

Poděšín ve Vysočině.

V týdeníku Vysočina který vyšel ve čtvrtek
16. srpna 2007 byla v seriálu leteckých
snímků letecká fotografie obce Poděšín
s popisem.
Z. Jaroš

Knihovna zahájena.
Knihovník místní knihovny oznamuje, že
dne 17. listopadu 2007 byl zahájen provoz
knihovny a to každou sobotu v čase od
17,30 do 19,00 hodin. Všichni čtenáři jsou
srdečně vítání. K dispozici budou i knihy ze
souboru zapůjčeného z knihovny M. J.
Sychry ze Žďáru n/S. a nové tituly naší
knihovny. Všechny čtenáře srdečně zve OÚ
jako zřizovatel knihovny a knihovník.

Poděšín ve Vysočině II.
V týdeníku Vysočina který vyšel ve čtvrtek
29. listopadu 2007 bylo oznámení pro
občany o možnosti koupě leteckých snímků
Poděšína, které zde také uvádíme níže.
J. Dočekal

Letecké fotografování.

Jaromír Jágr

Po nedávném leteckém fotografování, má
obecní úřad k dispozici DVD se 144
fotografiemi naší obce. Na snímcích je
kromě několika fotografií z větší výšky,
zobrazující celou ves, mnoho detailních
snímků všech domů. Zájemci si mohou
DVD zakoupit. Snímky jsou ve vysokém
rozlišení 3888x2592 pixelů, 8 MB. Je také
možno vybrat některý snímek a úřad zajistí
výrobu fotografií na fotopapír velké
velikosti 45x30 cm a případně i
zarámování. Přehled všech fotografií je na
webu. Můžete si tak pořídit foto svého
domu z ptačí perspektivy a pověsit na zeď.
Cena nepřevyšuje výrobní náklady. DVD
30,- Kč, fotka 30x45 cm 120,- Kč,
zarámování 250,- Kč. Objednávejte dle

Pražský strážník.
V časopise Pražský strážník číslo 10/2007
jsem se dočetl o pražské jízdní policii.
Členem této jízdní policie je i občan
Poděšína a zastupitel obce Petr Jaroš č.76,
který jako jeden z mála prošel náročným
konkurzem. Z velkého počtu uchazečů byli
vybráni jenom čtyři členové. Koně pro
policii byli vybráni v Kladrubech. Jsou to
dva bílí starokladrubští hřebci.
Z. Jaroš

Průlezky. V úterý 30. října zabudovala
nížkovská firma ZÁJA na školní zahradě
dvě průlezky. První, šestiúhelník, se skládá
z provazového žebříku, tyče a lana na
šplhání, hrazdy, šplhací sítě a trubkového
7
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žebříku. Druhá se skládá z houpačky, lana
na šplhání a průlezky. Doufáme, že se
dětem bude na zahradě líbit a budou jí

navštěvovat v hojném počtu.
Z. Jaroš

Sport.
Fotbal.

Letos na podzim jsme se opět vrátili do Jihlavské ligy malé kopané. Tu jsme
opustili jako postupující do VII ligy v roce 2004. Od té doby vznikly další ligy a my jsme
byli nuceni jít do pralesní X ligy. Náš cíl byl jasný – postup. Nic jiného jsme totiž nebrali a
proto jsme hned od začátku bojovali. Po 12 zápasech, ve kterých jsme ani jednou
neprohráli, jsme skončili na druhém místě a to znamenalo dosažení vytýčeného cíle. Za 12
zápasů jsme jich 10 vyhráli a pouze dva remizovali. Vstřelili jsme 93 branek a pouhých 27
obdrželi. Naším nejlepším střelcem se stal Šorf Michal s 22 brankami, ten se stal také třetím
nejlepším střelcem X ligy! Můžeme se také pochlubit druhou nejlepší obranou. Proč také
ne, když nám chytal Flesar Milan, který měl celkový průměr 2,44 branky na zápas? Na
závěr bych chtěl poděkovat celému týmu za snahu, obětavost a bojovnost, kterou předváděli
v průběhu zápasů. Díky hoši a na jaře to chci vidět znova.
Za Brojlers Poděšín hráli : Flesar Lukáš, Flesar Milan, Flesar Vladislav, Jaroš Martin, Jaroš
Radek, Jaroš Petr, Kasal František, Koumar Jan, Koumar David, Peřina Martin a Šorf
Michal.
Jan Koumar

Místopis Poděšína – 2. část.
2. Malá Strana.
Další částí „Horního konce“ je „Malá strana“, nebo „Na Malé straně“. „Na Malé straně“
se zde říkalo proto, že řada domů s velkou hustotou, blížeji k sobě a na úrovni cesty, budila
dojem, že jsou „malé“. Patří sem původní domy č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, kaple
č.43 a nově č.81. Pod čísly 35 a 36 byla „Musilova“ (Homolova) sádka, která je již dnes
zavezena. Na této sádce jsme dělali první bruslařské krůčky. Pod cestou za číslem 57 byla
studánka ze které se čerpala voda do vodojemu. Ten stál v místě, kde dnes stojí dům číslo
79. Pod kaplí, (dnes parčík) byl kamenolom. Kámen se také těžil ve břehu mezi rybníkem a
cestou. Z tohoto kamene se stavěla škola a opravovaly cesty po obci. V těsné blízkosti
kapličky byla zvonička, která zanikla stavbou kaple. Nová asfaltová cesta zde byla
postavena 1967 a v roce 2004 byla znovu opravena obalovanou drtí. Domy na malé straně
číslo 32, 33, 34 byly v roce 1972 přestavěny a zvětšeny. Starý dům číslo 37, ve kterém byl
průjezd (později zazděn), byl zbourán a v roce 1975 postaven nový. U Stehlíkových č.36
byla vždy klouzačka skoro až do rybníka. Později se klouzačka dělala naproti domu 37.

3. Velká Strana.

Třetí částí „Horního konce“ je takzvaná „Velká strana“, nebo „Na Velké straně“. „Velká
strana“ se říkalo proto, že řada domů s malou hustotou, dále od sebe a nad úrovní silnice,
budila dojem, že jsou „velké“. Patří sem původní domy 7, 8, 9, 10 a nově postavený dům
číslo 60. Před nynějším číslem 60 byla mezi silnicí a rybníkem od roku 1922 obecní váha.
Já pamatuji jako kluk, že byla ještě funkční a sloužila minimálně do roku 1966 (pamatuji, že
sloužila ještě déle), kdy byla zprovozněna nová váha v areálu družstva. V této váze také
přebýval ponocný, když bylo špatné počasí. Měl zde dokonce kamna. Před váhou směrem
od Polné byl v roce 1985 postaven poutač pro závod míru. Kuriozitou bylo, že Ruský nápis
MИP (Mír) byl napsán špatně MNP. Pod břehem mezi kulturákem a číslem 7, byla
8
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Pospíchalova (Flesarova) sádka. Později mezi kulturákem a rybníkem byl olšový háj.
Několik olší zde stojí dodnes. Je zajímavé, že silnice, která odtud vede na Polnou, je zde až
od roku 1890. Dříve zde byla jenom cesta do polí. Pod zatáčkou k mostu měli Flesarovi
č.p.7 studánku.
Z. Jaroš
Fotografie

Malá strana – letacký pohled.

Velká strana – letecký pohled z humen.

Malá strana – pohled od hospody.

Velká strana – pohled od kaple.

9
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Malá a Velká strana s Mlýnským rybníkem.

Barbory

Mikuláš, anděl a čerti.

Výlov rybníka na hrázi - sumci.

Výlov rybníka na hrázi – prodej ryb.
10
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Hasičské sportovní odpoledne – sportovci.

Hasičské sportovní odpoledne – obecenstvo.

Hasičské sportovní odpoledne – občerstvení.

Hasičské sportovní odpoledne – fotbalové družstvo.

Školka – děti dávají sušit křížaly.

Školní třída s knihovnou v roce 1925.

11
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Školka - děti sbírají pod hruškou.

Škola v roce 1925.

Školní zahrada – nové atrakce.

Pražský jízdní policista Petr Jaroš, Poděšín č.p. 76.

12
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Na školním pozemku 4.6.1965 s učitelem Krejčím.
Zleva: Enderle Stanislav, Flesar Vladislav, Dočekal Vlastimil, Flesarová Marie, Šimek Zdeněk, Jarošová Hana, Flesarová Miroslava,
Koumar Milan, Enderlová Marie, Dočekalová Marie, Nejedlý Alois, Enderlová Jana, Chvátal Jaroslav, Šimek Jiří, Slámová Ludmila,
Slámová Marie, Dobrovolný Luboš, Dobrovolný František, Slámová Anna, Koumarová Marie, Jágr Josef.

Divadlo v hospodě 5.5.1940.
1. řada zleva: Pařík Jaromír č.30, Koumar František č.44, Pařík Josef č.30, Stránský Jindřich č.13, Šorf Josef č.26, Musil Oldřich č.38
2. řada zleva: Stehlík Josef č.36, Flesarová Ludmila č.7, Nejedlá Marie č.29, Enderlová Marie č.49, Chvátal Jaroslav č.39
3. řada zleva: Nejedlá Ludmila č.14, Rosecká Marie č.43, Šimková Albína, Slámová Anna, Šorfová Františka č.26, Stehlíková Marie č.36,
Slámová Marie č.23, Slámová Ludmila č.29

Hasiči.
Sportovní odpoledne.
V neděli 26. srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů „Sportovní odpoledne“ na místním
hřišti. Pro děti byl připraven bohatý program v podobě soutěží. Ty byly rozděleny podle
náročnosti. Pro děti mladší to bylo např. „Prolézání rourou“, „Hod na šaška“, „Puzzle“,
„Rybolov“, pro děti starší věkové kategorie pak „Jízda na kole“, „Skákání v pytli“,
„Poznávání stromů“ nebo „Chůze na chůdách“ a „Šipky“. Disciplína „Chůze na chůdách“
se však stala velkou atrakcí i pro dospělé.
Za snahu a úspěchy byly děti odměněny medailí, diplomem a dárkovými balíčky, které
obsahovaly sladkosti a školní potřeby.
Odpoledne bylo zakončeno fotbalovým zápasem mezi týmy ženatých a svobodných mužů
z Poděšína i Sirákova. Opět vyhrál tým ženatých, tentokráte bylo skóre 4:2.
Věříme, že se odpoledne, které proběhlo za krásného počasí všem líbilo a doufáme, že se
alespoň za takové účasti jako letos, sejdeme opět za rok.
Romana Nejedlá

Hasičské soutěže.
V letošním roce se náš Sbor dobrovolných hasičů zúčastnil kromě tradiční soutěže
požárních družstev ještě dalších dvou soutěží v požárním sportu, a to soutěže „O pohár
starosty obce Olešenka“ a soutěže „O pohár města Přibyslavi“.
13
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První ze jmenovaných proběhla v sobotu 21. července, za účasti 9 družstev mužů a 4
družstev žen. Naše mužstvo ve složení: Vladislav Flesar (strojník), Lukáš Flesar, David
Nejedlý, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka, Pavel Sláma a Milan Šorf se umístilo na pátem
místě. Medailová místa obsadila družstva z Olešenky, Janovic a České Jablonné. Vítězným
družstvem žen bylo SDH Česká Jablonná.
Druhá soutěž proběhla v rámci akce „PYRO CAR ´07 – svět požárních automobilů, jejich
řidičů, strojníků a osádek“, a to v sobotu 8. září na letišti v Přibyslavi. Program byl
slavnostně zahájen ve 13:00 projevem hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila a dalších
významných hostů a půlminutovým houkáním sirén všech automobilů, kterých zde bylo
více než 300, mezi nimi i několik historických hasičských exponátů. Soutěž v požárním
útoku odstartovala ve 14:00. Přihlášeno bylo 22 družstev mužů a 4 družstva žen. Pro naše
mužstvo (Alois Chvátal – strojník, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Luboš Palas, Antonín
Sláma, Pavel Sláma a Zdeněk Sobotka) byla tato soutěž dobrou zkušeností. Porovnali své
síly s extraligovými mužstvy, ale bohužel díky kuriózní závadě nemohli být zařazeni do
celkového hodnocení a dostali „pouze“ cenu útěchy.
I přes velmi nepříznivé počasí, které tuto celostátní výstavu hasičské techniky doprovázelo,
zde bylo přibližně pět tisíc účastníků z celé republiky. Svou účastí výstavu zpestřili i
dobrovolní hasiči z nejvýše položené obce v Polsku – ze Zubu u Zakopaného v Tatrách.
Oprávněně je tato akce označována jako svátek dobrovolných hasičů.
Romana Nejedlá

Výlov.
V sobotu 20. října byl výlov Mlýnského rybníka. Celkem bylo vyloveno 293 kusů ryb,
z toho 93 tržních ryb, 6 štik a 5 línů. Zpět do rybníka bylo vráceno 200 kusů ryb.
Z. Jaroš

Hasičský ples.
V sobotu 24. listopadu uspořádali hasiči tradiční ples. Hrála kapela SEŠLOST. O půlnoci
byla vylosována bohatá tombola, kterou dodalo množství sponzorů.
J. Dočekal

Internet.
Webové stránky Poděšína.
Na webových stránkách Poděšína se rozjelo diskusní forum. Zaregistrovalo se již 30
uživatelů, diskutuje se v 6 kategoriích, 22 diskusích, 42 témat, 1 205 příspěvků a 8 107
shlédnutí. Četnost návštěv se během času mění, podle toho, jaká témata se hlavně probírají.
Podle počtu příspěvků a shlédnutí jednoznačně zvítězily Větrné elektrárny, následuje
Obecní úřad a Hasiči.
Č. Kategorie

Diskuse

Téma

Počet
Příspěvků Shlédnutí

1 Všeobecná kategorie
2
3
4 Obec
5
6
7
8
9
10
11

Fórum obce Poděšín
Všeobecná diskuse
O naší obci všeobecně

Obecní úřad
WWW

Úvod
Poznámky k fóru
Vítej v SMF
Obec všeobecně
Muzeum v Poděšíně
Názvosloví obce
Obecní úřad
Obecní hlášení
WWW
Novinky na www.podesin.cz
Internetové odkazy
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4
41
32
20
21
3
85
22
51
29
28

187
244
224
213
95
43
487
202
338
174
307

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Zpravodaj všeobecně
29
218
Zajímavé fotky
19
173
Historie obce
22
93
Historie domů
22
40
Nové stavby
Památník padlým v 1. světové válce
26
169
Stavby, opravy
17
144
Parcely na rodinné domy v Poděšíně
7
58
Kaple
29
158
Kácení stromů
Stromy u kapličky
46
341
Větrné elektrárny v Poděšíně. Větrné elektrárny v Poděšíně.
186
909
Větrné elektrárny
51
341
Jak utratit na obci 1 000 000,. korun?
34
235
Cesty
Cesty a chodníky v obci
33
251
Sportovci
Stolní tenis
39
275
Fotbal
75
331
Házená
23
121
Hasiči
Hasiči
64
401
Myslivci
Myslivci
10
124
Mládež
Mládež
15
146
Školka
Školka
31
242
Školní zahrada
38
296
Zkušenosti s nákupem
Elektronika
1
16
Jiné
7
53
Inzerce
Prodej
11
67
Nákup
2
32
Dar
4
41
Regionální
Regionální politika
4
14
Domácí
Domácí politika
6
27
Zahraniční
Zahraniční politika
9
32
Archiv ukončených diskusí
Výlet do Pavlova
8
202
Cesta od prodejny ke Kosourovým
1
43
1205
8107
Zpravodaj
Historie obce

Stavby

Lidé a organizace

Služby

Politika

Archiv
Celkem

Novinky na www.podesin.cz
- Výlov 2007
- Otvírací doby - Poděšín, Nížkov, Nové Veselí
- Obecní poplatky.
- Druhé vítání občánků 2004.
- Starší procházka Poděšínem - Podzim 2005
- Hasičské závody v Kotlasích 2004.
- Hasičské závody v Újezdě 2005.
- Výlov rybníka 2005.
- Oprava vodovodu 3. etapa v roce 2004.
- Oprava zdi u školy - Doplněna mapa stavby
- Oprava cesty u Jednoty - Doplněna mapa stavby
- Oprava cesty na Hornim konci - Doplněna mapa stavby
- Stavba - již starší oprava cesty okolo kulturáku k Háječku.
- Letecké fotografie - doplněna nejnovější letošní fotka.
- Jak to v Poděšíně kdysi vypadalo.
- Letecké snímky Poděšína.
- Zastupitelstvo - doplněny mobilní telefony zastupitelů.
- Obecní oznámení - odvoz odpadu.
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- Oprava zdi u školky - doplněny nové fotografie.
- Zajímavosti - Světové sochy.
- Jízdní řád pro autobusovou linku Bystřice - Poděšín - Jihlava BOSCH - Praha a zpět.
- Hasičské sporovní odpoledne + video na YOUTUBE.
- Kříže v Poděšíně
- Oprava cesty u Jednoty.
- Úřední deska - Usnesení zastupitelstva obce 22.6.2007
- Události poslední doby - nové události
- Fotogalerie - úplné předěláno prohlížení fotografií
- Taneční zábavy.
- Muzeum v Nížkově.
- Kaple.
- Letecké fotografie 2007.
- Obecní oznámení - nabídka leteckých fotografií na DVD a na fotopapíře se zarámováním.
- Plynofikace 1999 - 2000.
- Oprava cesty na Malé cestě 2004.
- Oslavy 100 let hasičů a setkání rodáků 2002.
- Vítání občánků 2003.
J. Dočekal

Kronika.
Rok 1967.
Válcování silnic a cest po vesnici.
23. května tohoto roku bylo započato s válcováním silnice a asfaltování přes Poděšín ke
hranicím obce Skrýšova. Po ukončení těchto úprav na silnici zválcovány a asfaltovány cesty
vedoucí po vesnici a upravena nová cesta ke kravínu a ostatním budovám Jednotného
zemědělského družstva. Tato úprava vylepšila vzhled obce, a též rychlou a bezpečnou jízdu
všemi vozidly. Tyto práce si vyžádaly velkého peněžního nákladu obce a JZD.

Rok 1967 – 68.
Zřízení a stavba vodovodu pro JZD. Zřízení vodovodu pro potřebu JZD a obce, ke kravínu
a družstevní podniky a to z míst poměrně vzdálených v délce 1.200 metrů, z katastru obce
Sirákova, na pozemku vlastníka pana Sobotky (u Pavlů).

Rok 1967.
Přestavba domu pana Františka Roseckého č.19. Majitel č.19 provedl přístavbu obytného
stavení, které bylo stavěno v době roboty, tehdejším rychtářem Janem Rosickým. Tato část
tehdejší stavby byla rozebrána a postavena nová část, úhlednější a prostorově vyhovující
dnešní době.

Rok 1969.
Válcování silnice. V tomto roce, koncem srpna byla válcována silnice od Poděšína
k Nížkovu, která už byla znehodnocena těžkými auty, že bylo obtížno pěšky po ní chodit. Teď
je to lepší, ale mělo to být ještě lepší, kdyby bylo dostatek asfaltu.

Rok 1970.
Sněhová kalamita. Tohoto roku byla krutá zima a to od počátku sněžení v prosinci, sněžilo
každý den v lednu, v únoru až do půl března a pak přišla sněhová vánice, podporována
silným větrem, který rozprašoval sníh do nižších poloh a dělaly se závěje, takže ani auta a
vlaky nemohly pro velké spousty sněhu jezdit. Silniční frézy stále sníh každý den odhrnovaly
16
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a stále nový sníh přibýval. To se několikrát opakovalo. Na odstraňování sněhu přišlo na
pomoc naše vojsko i sovětské u nás.

Doplněk o stavbě vodovodu. Ministerstvo vodního hospodářství vyslalo svého zástupce,
aby přehlédl tuto potřebnou stavbu a též po stránce investiční. Po přezkoumání všech
dokladů vydané na tento účel , zjistil, že je to velké finanční zatížení pro JZD i obce
Poděšín, v celkové hodnotě 487.042,50 Kčs. Proto vzhledem k této situaci poskytl pomoc
půjčením od státu v částce 199.754,91Kčs, a při druhé návštěvě závěrečné kolaudační
dalších 43.766,33Kčs.

Nový zvon. Dne 23. srpna 1970 byl dovezen nově ulitý zvon, který ulil Knos – Manoušek,
v Martinicích u Velkého Meziříčí. „Zdrávas Maria“ LP 1970. Věnují občané z Poděšína.
Slavnost svěcení nového zvonu se konala dne 25. října 1970 o 10 hodině dopoledne v místní
kapli, při níž Mši Svatou sloužil Důstojný Pán Petrucha z Nížkova a též účinkovala dechová
hudba z Nového Veselí, za řízení kapelníka Vencelídesa. Tato Mše Svatá byla obětována za
živé i mrtvé občany z Poděšína. Počasí tohoto dne nebylo pro tuto slavnost příznivé, stále
pršelo a bylo chladno. Za ulití zvonu bylo hotově zaplaceno 5.500,- Kčs, hudba 400,- Kčs.

Sčítání lidu v Československu. Celkově je v Československé republice 14.362.000
obyvatel. Od roku 1961 přibylo 616.000 lidí. Hustota obyvatelstva vzrostla za 10 let ze 121
na 124 osob na 1 km2. Je více žen než mužů. Na 1.000 mužů připadá dnes 1.065 žen. Bylo
sečteno 1.805.000 osob starších 60-ti let. V Československu je 309 tisíc obyvatel národnosti
Slovenské, 80 tisíc národnosti Německé, 65 tisíc národnosti Polské, 19 tisíc národnosti
Maďarské, 17 tisíc národnosti Ukrajinské a Ruské, 33 tisíc ostatních národností.

Soupis obyvatel v Poděšíně.
Mužů celkem
Žen celkem

Celk.
120
110

1-6
5
10

do 15
17
20

15-50
52
35

50-60
28
23

60-90
18
22
Opsal: Z. Jaroš

Pište s námi historii.
Zastupitelstvo obce Poděšín.

Pro připravovanou brožuru, která se bude jmenovat „Zastupitelstvo obce Poděšín“ sháním
některé data narození a úmrtí. Možná by mi pomohl údaj, kde dotyčná osoba zemřela, nebo
bydlela. To bych si již údaj sehnal v jejich matrice.
Jan Blažek č.17,
*8.6.1862 - ???,
Bedřich Borský č.45
*20.2.1905 - ???,
Antonín Doležal č.4,
*19.8.1882 - ???,
Josef Palas č.6,
*??? - ???, člen zastupitelstva v letech 1900 - 1910.
Adolf Pařízek č.23,
*1877 - ???,
Bohumil Pařízek č.23,
*6.7.1904 - ???,
Rudolf Rosecký č.43,
*??? - ???, člen zastupitelstva v roce 1927.
Rudolf Rosecký č.43,
*15.5.1922 - ???,
Vojtěch Šurnický č.62,
*18.4.1888 - ???.
Z. Jaroš

1. Světová válka a osudy obyvatel obce Poděšín.

Pro další brožuru „1. Světová válka a osudy obyvatel obce Poděšín“ sháním stejné
informace.
Václav Bečka č.22,
*28.8.1897 - ???,
17
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Josef Bláha č.8,
František Činčera č.16,
Adolf Chvátal č.47,
Antonín Košák č.55,
Antonín Koumar č.44,
František Musil č.38,
Vavřinec Musil č.38,
František Pařík č.35,
Karel Rosecký č.55,
Josef Rychecký č.52,
Jan Sedlák č.31,
Rudolf Sedlák č.31,
Adolf Sláma č.28,
František Sochor č.27,
Josef Sochor č.27,
František Šimek č.42,
Jan Šimek č.42,
Vojtěch Šmiraus č.50,
Emanuel Šurnický č.53,
Václav Šurnický č.53,
Vojtěch Šurnický č.53,

*??? - ???,
*26.10.1900 - ???,
*23.5.1885 - ???,
*12.6.1890 - ???,
*12.4.1893 - ???,
*17.1.1882 - ???,
*16.12.1877 - ???,
*21.10.1899 - ???,
*??? - ???,
*- ???,
*3.7.1897 - ???,
*8.4.1899 - ???,
*18.2.1900 - ???,
*2.4.1877 - ???,
*27.2.1883 - ???,
* 26.11.1896,
*20.12.1894 - ???,
*5.2.1899 - ???,
*7.12.1894,
*23.9.1896,
*18.4.1888 - ???,

Z. Jaroš

Technické novinky poprvé v Poděšíně.
Pro tuto rubriku potřebujeme znát, kdy se u nás poprvé objevily nové přístroje a zařízení.
Například uvádíme: automatická pračka, myčka nádobí, traktor, mikrovlnka, motorová pila,
televize, magnetofon, video, mobilní telefon, navigace, počítač, ... a tisíce jiných. Pokud
máte dojem, že jste si pořídili něco dříve, než ostatní sousedé, můžete to oznámit na obecní
úřad. Uveďte: druh zařízení, název výrobce, typ, datum pořízení, jméno.
J. Dočekal

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (11. část)
- Rok 1580
Nový rok je dost teplý a silně deštivý. Od 6. ledna přišel silný mráz. Sníh ležel do 16.
dubna. Zima přišla 21. listopadu hodně sněhu napadlo na Vánoční svátky.
V Nížkově je hamr na železo a hamerník je němec Weismann a lidé se ho bojí, neboť to je
velký czernokutilek (zloduch). Také v Pořežíně je hamr na železo.
Hodně lidí umírá hlavně na frysel (rýmu) božec (psotník) a jiné choroby.

- Rok 1582
25. března napadlo hodně sněhu 1 a půl sáhu člověka velkého. Potom teplo, déšť a vítr silný
několik dní panuje. Od 6. dubna je teplo a slunce svítí celé dny. 3. června padaly velké kusy
z nebe. Všechna úroda byla potlučena, stromy vyvráceny, obilí v blátě leží, cesty plné
bahna. Nejhorší pohroma přišla na Poděšín, Sirákov a Bukovou, trochu také Špinov.
V Sirákově opravují 2 rybníky, které se od velké vody rozpadají. Bláto se vyváží koňmi,
voly i kravami. Pracovat musí všichni bez odmluvy. Jak Muži, ženy tak i děti. Sníh a silné
mrazy přišli 7. prosince. Zima držela až do konce roku.
V červnu zapálil blesk v Polné 12 domů, které celé shořely. Také 4 lidé uhořeli.
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- Rok 1583
Mrazy jsou od minulého roku do 12. ledna. Od konce dubna se pracuje na polích. V červnu
a v červenci často chodí silné bouřky, ale škody mnoho nenadělaly. Úroda byla vcelku
dobrá. Zima začala 1. listopadu. Mráz a potom zase sníh padal po několik dnů.
Všude okolo lesních cest je mnoho lapků a mordýřů (zlodějů a vrahů). Dříve to tak zlé
nebylo a na panství tomu nikdo přítrž neudělá. Dne 7. srpna oheň spálil jednu chalupu
v Poděšíně a uhořel v ní jeden pacholek zvaný Štěpán. Mnoho lidí co jsou zedníci opravují a
omítají v Polné hradní bránu.
Byl u nás sborník (kazatel) náš bratrský a sebratie (sešlost lidí) veliká z dálek byla na návsi
naší. Lidu božího bratrského hojnost přišlo. Lid stižitie sobie (stěžoval si) na panské
donašeče, dráby a rychtáře na vsích, kteří lid sužují na robotách. Nikdo nechce smisiti
hlawy (ztratit hrdlo) své, ale do nekonečna skuczet (naříkat) nechce. Církev naše bratrská
slowe dobře jsoucí (dobrou pověst míti) chce, aby lidu svému pravdu kázala a všechny audy
(věřící) podporovala. Církev nechce, aby robotýři stahnuli (napnuti na mučidlech) trpěti a
hlavu u země nositi museli po život celý. Nakonec lis sbierku (poplatek) pro potřebu
modlitebny v Polné učinil. Hned druhý den jezuiti z Jihlavy po vsích jsou a lidu hrozí
peklem, ale nikdo jich na oči nebere a jako vzduch zkažený vítání jsou všude po vsích
všech. Sprostný (upřímný) člověk takovou holotu do domu svého pustit nemůže. Katolíci
tady nejsou žádní. (doslovný překlad opisu na ukázku jak se žilo.)
Před svátky Vánočními bezhrdlie (násilná vražda) se stala za vsí Poděšín, cestou na Sirákov.
Když formani mletí vezli do Sirákova z mlýna Poděšínského Ten člověk Wogtiech zvaný
Deutsch(Dajč), napůl on Němec byl. To mu lapkové peníze pobrali, mouku, vůz i jednoho
koně. Jeho mrtvého ležet nechali na cestě ve sněhu. Od té doby nikdo toho koně, vůz i
mouku neviděl. Každý má hrůzu, když do druhé vsi odjet musí.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar

Koňské příběhy.
1

Hříbárna Šinkvice–část 3.
Tato klasifikace se konala 9. června
1954. V tuto dobu jsem byl ve
hříbárně zaměstnán třetí měsíc,
mnoho peněz ve formě prémií jsem
neobdržel. Velice by se mně hodily,
neb jsem se následující měsíc ženil.
Další roky již o koně takový zájem
nebyl
neb
se
nahrazovali
výkonnými stroji a do stájí místo
hříbat se plánoval hovězí dobytek,
nejdříve na Šaratský Dvůr. Kobylky
do Xaverova, které si vybral bývalý
ředitel, jsme odvedli do Sokolnic na
nádraží a Oldřich je odvezl
vagonem na místo určení. Ve
hříbárně z tohoto ročníku zůstali
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vranka Diva a hnědka Dálie. Tyto dvě klisny, s kterými jsem později jezdil, mě několikrát
překvapili svou divokostí. Bylo by bývalo lépe, kdyby se rozdělili a byli zapřahány
s klisnami staršími, jak se později i stalo. Píši však o nich v jiných pamětech jak na mě
převrátili vůz a jak se mně splašily s velikou fůrou suché jetele.
Nový ročník. Když byla všechna hříbata svedena a doplněna nákupem od chovatelů,
vypalovalo se jim na pravém podsedlí, to jest za přední lopatkou, rok narození, pořadové
číslo a původ. Bylo to pro hříbátka velmi bolestivé, neb kovová čísla i písmena se musela
ohřát v polní výhni do červena. Práce to byla také velmi nebezpečná, neb se každé hříbě
snažilo od této bolesti utéci.
Splašené koně. Po spasení ohrazené části se nespasená tráva vysíká, pohnojí a branami
uvláčí. Při tomto sesíkání na velikém svahu se mně klisny Binka a Bajadéra splašily. Měl
jsem veliké štěstí, že jsem se na stroji udržel, jinak bych se byl určitě zranil. U stroje
popraskalo soukolí a musel být odvezen na opravu. Když si zástupce vedoucího stěžoval, že
jsem žací stroj rozbil, pan správce mu odpověděl: „hlavně, že se nic nestalo Milanovi. Stroj
se opraví“.
Zvěřina na klasifikaci. Jak jsem již psal, klasifikace bývala v měsíci červnu, kdy byla
zvěř chráněna, maso však při tomto slavnostním hodnocení nemohlo chybět. Po poradě
správce rozhodl, že se o maso postará a obětoval svého obtloustlého kokršpaněla. Maso
naložili do špecielního láku a v den slavnosti tuto pochoutku upravila kuchařka, která se
starala o plné žaludky svobodných zaměstnanců. Protože se hodnocení koní prodloužilo až
přes poledne, všichni konští velikáni se těšili na slavnostní hostinu. Všem oběd náramně
chutnal, byl podáván jako zvěřina. I piva bylo dostatek a vše bylo zadarmo. Na zpáteční
cestě ze hříbárny přepadly tyto návštěvníky žaludeční potíže a veliký průjem, neb maso bylo
velice prorostlé tukem. My jsme z toho měli velikou radost, protože vše spořádali a na nás
zbyla jen vůně po chutné pečínce.
(pokračování příště)
B. Dočekal

Počasí.
Červenec.

Slunečno bylo 10 dní, 6 dní foukal vítr, déšť byl 7 dní a 3x byla krátká
bouřka. Průměrná polední teplota byla 20,1°C. Napršelo 70 mm. Podle tabulky je zřejmé, že
se jednalo o průměrný červenec.
Březen
Ráno
Večer
1

2000
12,8
18,1
2

3

4

2001
14,3
21,4
5

6

7

2002
14,5
21,0
8

9

10

11

2003
16,3
21,7
12

13

14

15

2004
14,5
20,7
16

17

18

19

2005
15,5
22,3
20

21

22

2006
17,3
27,6
23

24

25

26

2007
13,2
22,2
27

28

29

30

31

35
30
25
20
15
10
5
0

Srpen.

Slunečno bylo 10 dní, tento měsíc bylo téměř bezvětří, 2x byl déšť a 2x pršelo
večer z tepla. Průměrná polední teplota byla 19,4°C. Napršelo 28 mm. Jednalo se o teplotně
průměrný červenec, ale srážek bylo velmi málo.
Srpen
Ráno
Večer

2000
13,2
22,6

2001
14,7
22,2

2002
15,5
20,5

2003
16,8
24,6
20

2004
14,6
23,7

2005
13,1
19,8

2006
12,8
18,3

2007
12,0
21,4
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2
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4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30
25
20
15
10
5
0

Září.

Slunečno bylo 8 dní, 4x foukal vítr, 12x byl déšť. Průměrná polední teplota byla
11,3°C. Napršelo 133 mm. 20. září byl první ranní mrazík. Jednalo se teplotně o chladnější
měsíc.
Z. Jaroš
Září
Ráno
Večer

1999
10,0
18,1
1

2

3

2000
9,6
15,1
4

5

6

2001
8.7
11,7
7

8

9

2002
10,2
14,8
10

11

12

13

2003
10,6
16,2
14

15

16

2004
9,7
16,4
17

18

19

2005
11,2
17,1
20

21

22

2006
11,9
18,5
23

24

25

2007
6,1
11,8
26

27

28

29

25
20
15
10
5
0
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