Ročník 12
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2008

Úvod.

Vážení občané. První číslo Zpravodaje v novém roce má poněkud zpoždění. Bylo
způsobeno dlouhodobým pracovním vytížením jednoho z tvůrců mimo rodnou hroudu. Od
posledního čísla mezitím proběhla mírná zima, která v závěru přinesla jarní překvapení
v podobě mrazu a sněžení. A co nás v novém roce na obci čeká? Ze staveb především nový
chodník od hospody k prodejně a stavba lávky přes potok u Sirákovského mostu včetně
přípravy navazujících chodníků na Sirákov a Nížkov, jejichž realizace je naplánovaná na
následující dva až tři roky. Připraveno je podzimní kácení několika starých stromů(u školky,
kaple i jinde po vsi), které ustoupí výše zmíněným stavbám a budou nahrazeny novou
výsadbou. U hospody Na hrázi by mohl v příštím roce vedle chodníku vzniknout koutek
s posezením a informačními tabulemi pro návštěvníky obce. Konečně končí Pozemková
reforma a začínají práce na Územním plánu, který by měl být schválen v příštím roce. Na
jeho základě by se v následujícím roce mohla rozjet příprava projektu stavebních parcel.
Plány na větrné elektrárny u nás jdou asi definitivně do kytek. Bouřlivá situace ve školce se
pomalu uklidňuje.
J.Dočekal, F. Rosecký
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Ve věku 84 let zemřel ing. Josef Jaroš rodák z č.1, dopisovatel do Zpravodaje
Narodila se Lánová Anna č.86.
Proběhl hasičský ples se skupinou Sešlost.
Ve věku 78 roků zemřel Jan Šimek č.68.
Ve věku 26 let zemřel Josef Homola č.20.
Proběhla úspěšná kolaudace kravína bratří Slámových.
V KD proběhla VČS Sboru dobrovolných hasičů.
Ve školce proběhlo páté vítání občánků.
TJ uspořádala taneční zábavu se skupinou TOTO BAND
Ve věku 77 roků zemřel Stanislav Enderle č.69.
Na Tři Krále chodili v Poděšíně Tří Králové.
Návesní rybník obsadila dvojice labutí.
Narodil se Pavel Palas č.6
Taneční zábava se skupinou VOSA rock.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2007.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

97. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
98. Průběh veřejné schůze, která proběhla 9. listopadu 2007.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

99. Žádost Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně na zhotovení sušáku na hadice.
100. Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a obcí Nížkov na finanční dar ve výši 16.000,Kč. Dar je účelový na zpracování účetnictví obci Poděšín.
101. Žádost o prodej stavebního dřeva, kterou podal pan František Kosour č.77. Skáceny a
prodány budou předem označené stromy. Dřevo bude před odvezením změřeno pro
účel platby. Žadatel vykácený pozemek vyčistí a připraví pro výsadbu. Cena 1650,Kč/za m3 kulatiny na pořez a 400,-Kč/za m3 palivového dřeva.
102. Skátit Josefu Homolovi č.20 jednu proschlou lípu, která stojí před jeho domem.
Povolení je podmíněno vysázením dvou nových stromů po dohodě s obecním úřadem.
103. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Jiří Trojan, Podhradí 62, 594 01 Velké Meziříčí.
Předmětem smlouvy je vytištění obrazového záznamu a informativního textu o obci v
připravované knize „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“, která bude vydána v roce
2008.
104. Dodatek smlouvy mezi obcí Poděšín a firmou Miloslav Odvárka ODAS, nám.
Republiky 61/20, 591 01 Žďár n.S. Předmět smlouvy je zvýšení poplatku za odvoz
komunálního odpadu na 56.070,-Kč. bez DPH.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.12.2007.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

105. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
106. Projektanta na zhotovení územního plánu obce Poděšín. Vybrán byl ing. arch. Martin
Dobiáš z Havlíčkova Brodu.
107. Rozpočet na rok 2008 ve výši 2.800.000,-, který byl vyvěšen na úřední desce od
10.prosince do 26.prosince 2007.
108. Prodej zájemcům lesního dřeva nastojato. Cena 1650,-Kč., za m3 dřeva na pořez,
400,-Kč za m3 palivového dřeva, při vlastním zpracování a přípravě lesa na
vysázení.
109. Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a firmou ODAS ODPADY s.r.o. Brněnská 2277/48
na zpracování vedení evidence odpadů.
110. Zvýšení poplatku za vodu ze 14,- Kč/m3 na 16,- Kč/m3.
111. Dotaci od obce pro mateřskou školu Poděšín p.o. na rok 2008 ve výši 61.000,-Kč, dle
přiložené žádosti a rozpočtu MŠ na rok 2008.
112. Zvyšuje cenu za sběr, odvoz a uložení komunálního odpadu.
1. a 2. člen rodiny ze 400,- Kč/osobu za rok na 450,- Kč/osobu za rok
3. a 4. člen rodiny ze 350,- Kč/osobu za rok na 400,- Kč/osobu za rok
5. a další členové rodiny ze 300,- Kč/osobu za rok na 350,- Kč/osobu za rok
Chalupáři 800,- Kč/dům za rok.
Podniky 1200,- Kč/podnik za rok.
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113. Příspěvek SDH v Poděšíně na zakoupení 9 kusů nových hasičských vycházkových
kabátů v celkové částce cca 20.000,-Kč.
114. Skátit rodině Landové č.38 jednu proschlou lípu, která stojí před jejich domem u
silnice. Povolené je podmíněno vysázením dvou nových stromů po dohodě s obecním
úřadem.
115. Rozpočtové změny.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.2.2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

116. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

117. Smlouvu číslo 97/2008 mezi obcí Poděšín a firmo ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, Žďár
n.S. o zajišťování veřejné dopravy.

Zastupitelstvo obce zamítá:
118. Žádost ředitelky MŠ Poděšín paní Sobkové na placení účetní mateřské školy Jany
Musilové obcí Poděšín ve výši 18.000,-Kč za rok.

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:

119. Záměr obce Poděšín na čistění, údržbu, probírku a prořezávání obecního lesa.
Podmínky: Zájemcům bude přidělen dohodnutý díl lesa, který vyčistí buď za dřevo,
které vytěží a nebo za úplatu. Otevírání obálek bylo 14.3.2008 ve 20.00 hod.

Pohledávky obce po době splatnosti delší jak 5 měsíců:
- Jaitnerová Eva

1 810,00 Kč

Stav financí k 31. 12. 2007:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

0,00 Kč
629 221,72 Kč
629 221,72 Kč

J. Dočekal

Obec.
Vítání občánků.
V neděli 23. prosince v 10,00 hodin proběhlo ve vyzdobené Mateřské škole páté vítání
občánků. K tomuto aktu se dostavili všichni pozvaní občané. Lenka a Pavel Dočekalovi
s dcerou Martinou, Lucie a Milan Flesarovi s dcerou Valentýnou, Monika a Aleš
Vencovský se synem Tadeášem.Vítání zahájila a uváděla Jindřiška Landová, za obecní úřad
pronesl proslov František Rosecký, dary předával předseda sociální komise František
Vejvoda, Fotil již tradičně Jaroslav Dočekal a filmoval Zdeněk Jaroš. Básničky s Lucií a
Natálkou Poulovou, Eričkou Sekničkovou a Jiřím Šlechtickým secvičila Libuše Sobková.
Na kytaru hrála a zpívala Anna Jágrová a zpěvem ji pomáhaly Anna Nejedlá a Jana Jágrová.
Z. Jaroš

Psi.
Obecní úřad v Poděšíně důrazně žádá majitele psů, aby si je uvázali nebo lépe zavřeli.
Poslední dobou se množí stížnosti na volné pobíhání psů po obci. V neposlední řadě si též
stěžují zaměstnanci pošty a novinové služby, že zruší roznášení po obci Poděšín. Je to
reakce na pokousání novinového doručovatele v sousedním Sirákově.
Z. Jaroš
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Kontejner.

Oprava elektriky.

Od pátku 23.listopadu do pondělí
26.listopadu 2007 byl u kulturního domu
přistaven velkoobjemový kontejner na
velký domovní odpad. Podle mého názoru
se tato akce vydařila a jestli budou mít
občané zájem může se na jaře opakovat.

Společnost E-on, připravuje opravu části
elektrické sítě v Poděšíně. Jedná se o nové
betonové sloupy od čísla 47 (Sláma Pavel)
po sloup u prázdné parcely pod Františkem
Koumarem, další sloup bude u čísla 22
(Chalupník Jan). Ostatní sloupy u zahrady a
na zahradě u Václava Doležala a sloup mezi
Milanem Matouškem a Zdeňkem Sobotkou
budou zrušeny, protože tyto domy jsou již
napojeny na elektriku zemí.

Z. Jaroš

Třídění odpadu.
Občas kontroluji kontejnery na plast, papír
a sklo zda jsou vyvezeny a zjistil jsem že se
v poslední době stává, že kartony od mléka
a jiných nápojům jsou vhozeny do
kontejneru na papír. Logicky to vypadá, že
je to správně, ale prakticky je to špatně.
Kartony od mléka a jiných nápojů patří do
kontejneru na plast, který se třídí a
nápojové kartony dávají zaměstnanci
stranou. Jinak děkuji, že třídíte odpad,
protože čím se bude více třídit, tím budou
větší odpočty za odpad.
Z. Jaroš

Česká republika
Schengenu.

vstoupila

Z. Jaroš

Lesní družstvo v Polné.
Za rok 2007 vyplatilo Lesní družstvo
v Polné nájemné obcím 2.800,-Kč za jeden
podíl. Naše obec vlastní 30 podílů, celkem
tedy 84.000,-Kč. Dále bylo zalesněno
6,68ha, z toho 2,41ha zemědělské půdy, na
kterou byla získána dotace ve výši 80%, tj.
136.000,-Kč. Výše těžby byla 4.050 m3.
Odprodáno bylo 6.298 m3, tj. vlastní
produkce a výkup. Dotace na odbahnění
rybníka Dolní Ochoz, který má výměru 1,6
ha., byla 3.477.000,-Kč a pokrývá 100%
nákladů. Rybník Horní Ochoz byl osazen
násadou kapra Koi a za ní bylo utrženo
10.600,-Kč. Byly provedeny běžné opravy
lesních cest v úsecích Ochoz a Březina ve
výši 206.000,-Kč.

do

Dne 21. prosince vstoupila Česká republika
do schengenského prostoru. Dalšími
novými
účastníky
jsou Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko
Slovensko a Slovinsko. Stávajícími členy
jsou: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko,
Francie,
Německo,
Itálie,
Řecko,
Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko, Norsko a Island.
Schengenský prostor zaručuje volný pohyb
obyvatel v těchto státech a nemusíte mít ani
pas, stačí vám občanský průkaz.
Z. Jaroš

Z. Jaroš

Nové stavby.
Dne 4. dubna 2007 byla zahájena stavba
rodinného domu na Samotíně. Stavbu
provádí Milan Geidl. Dům dostane číslo
98.
Z. Jaroš

Jízdní řád.

Zápis do školy.

Nový jízdní řád přinesl naší obci velké
zklamání. Od 1. ledna 2008 byla zrušena
přímá linka do Prahy. Tento autobus sice
z Bystřice jede a pokračuje přes Poděšín,
ale k naší smůle končí v Humpolci. Kdo
jede do Prahy autobusem musí nyní v
Jihlavě přesednout.

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Nížkov pro školní
rok 2008 – 2009 proběhl v pátek 25. ledna
2008 od 13,00 hodin v budově ZŠ Nížkov.
Do školy byli přijati tyto žáci: Sekničková
Erika a Šlechtický Jiří z Poděšína a Černý
Lubomír, Frühbauer Filip, Holcman
Václav, Paříková Kristýnka a Rosecká
Gabriela ze Sirákova.
Z. Jaroš

Z. Jaroš
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Stomatologická pohotovost:

Nové ceny vody a odpadu.

je zajištěna v pracovních dnech od 15,00 do
19,00 v Jihlavě (Vrchlického 57, vstup z
ulice U Cvičiště). O víkendech a svátcích
od 9,00 do 12,00 ve všech okresech.
Rozpisy hledejte podle místních zvyklostí
nebo na www.zdravi-vysociny.cz

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšit
poplatek za vodu ze 14,- Kč/m3 na 16,Kč/m3.
Dále rozhodlo zvýšit poplatky za odpad
1. a 2. člen rodiny ze 400,- Kč/osobu za rok
na 450,- Kč/osobu za rok.
3. a 4. člen rodiny ze 350,- Kč/osobu za rok
na 400,- Kč/osobu za rok.
5. a další členové rodiny ze 300,- Kč/osobu
za rok na 350,- Kč/osobu za rok.
Chalupáři 800,- Kč/dům za rok.
Podniky 1200,- Kč/podnik za rok.
Důvodem zdražení jsou neustále se
zvyšující náklady na provoz vodovodu a
ceny za odvoz odpadu. I přes toto zvýšení
obec značně dotuje tyto služby, protože
náklady na provoz jsou větší než příjmy
plynoucí z těchto služeb.

Z. Jaroš

Lékařská pohotovostní služba od
1. ledna 2008.
Provozní doba pohotovosti je stejná ve
všech nemocnicích:
Pracovní dny 17,00 - 22,00 dospělí, děti i
dorost. Víkendy a svátky 9,00 - 22,00
dospělí. 8,00 - 21,00 děti a dorost.
Nemocnice Nové Město na Moravě, ulice
Žďárská 610. Budova č.17 - pohotovost,
bývalá budova RZP, přízemí. telefon: 566
615 444. Nechci to komentovat, ale je to
opět příkladné přiblížení služeb lidem.

Z. Jaroš, J. Dočekal

Kování na památník.

Z. Jaroš

Dnes 23. prosince obecní úřad udělal
dohodu a návrh s Pavlem Šimkem z
Nížkova (rodák z Poděšína č.12) na
vyrobení kovaného plůtku a kované brány
do prostoru nového památníku padlých v 1.
sv. válce. Dále bylo dohodnuto, že vyrobí
kovaný držák na věnce, vlajky a ornament
kolem nápisu padlých.
Obecní úřad rozhodl, že na desku
památníku padlých obyvatel naší obce
budou zařazeni všichni padlí a zemřelí na
válečné útrapy a zranění. Jedná se celkem o
16 občanů, kteří padli a nebo zemřeli.
Konečně bude splacen dluh naší obce těmto
hrdinům. To nechci ubírat na zásluhách
ostatních naších vojáků, kteří přežili. Určitě
si také zažili spoustu trápení a
nebezpečných situací.

Letecké foto.
Obecní úřad nabízí k prodeji letecké fotky
na DVD. Cena s obalem je 50,-Kč za kus.
Na DVD je asi 140 snímků ve vysoké
kvalitě. Objednat je lze u kteréhokoliv
zastupitele.
Z. Jaroš

Čištění potoka II. etapa.
18.ledna bylo zahájeno jednání ohledně
čištění Poděšínského potoka - II. etapa a
během března a dubna byla uzavřena
dohoda s plánovanou realizací v měsících
květen a červen. První fáze bude od mostu
u lesa Hanousek po hranice s k.ú. Nížkov.
V druhé pak levý přítok Poděšínského
potoka a to od jejich soutoku, kolem cikar
až po části potoka vedoucí loukami pod a
nad cikarskou cestou. Financování této akce
je plně v režii správce toku ZVHS
Havlíčkův Brod (stejně jako v I.etapě zafinancování přes povodí Vltavy a
ministerstvo životního prostředí) a jde
kompletně mimo rozpočet obce Poděšín.

Z. Jaroš

Oprava vepřína.
V úterý 29. ledna zahájilo zemědělské
družstvo vlastníků opravu vepřína u
opravárenských dílen.
Z. Jaroš

Z. Jaroš, F. Rosecký
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Myslivci. Nový výbor Mysliveckého sdružení, který byl zvolen v neděli 27. ledna 2008.
Předseda: Šustr Zdeněk – Poděšín
Místopředseda: Morkus Josef – Sirákov
Jednatel: Šlechtický Josef – Poděšín
Hospodář: Bláha František – Poděšín
Kynolog: Kasal Zdeněk – Sirákov
Revizní: Sláma Jan – Poděšín, Chvátal Jaroslav – Poděšín

Z. Jaroš

Kniha. Zemědělské družstvo vlastníků v Poděšíně darovalo do knihovny velice zajímavou
knihu pod názvem „Po stopách jelena“. Jedná se o historii zemědělské techniky John Deere.
Kniha má 240 stran a je v ní spousta pěkných fotek, jak dobových tak i nových.
Z. Jaroš

Celoroční hlášení pálení ohňů.
Každý občan České republiky je povinen nahlásit pálení jakéhokoli ohně, v intravilánu i v
extravilánu obce, na KOPIS Jihlava telefon: 950 270 102. Upozornění: vyplatí se pálení
vždy nahlásit protože pokuty za planý výjezd jsou poměrně vysoké.
Z. Jaroš

Knihovna. Výkaz knihovny v Poděšíně za rok 2007. Knihovní fond 1432 knih. Naučná
literatura 168 knih. Krásná literatura 1264 knih. Přírůstky za rok 2007 10 knih z toho 9
nákup a jedna dar. Návštěvnost byla 128 čtenářů. Vypůjčeno bylo celkem 281 knih + 37
regionálních brožur.
Z. Jaroš

Obyvatelé 2007.
1. Počet obyvatel k 1.1.2007.
251, z toho 124 mužů a 127 žen
2. Narozené
4 Flesarová Valentýna
č.p. 10
nar.
děti v roce
Vencovský Tadeáš
č.p. 38
nar.
2007
Lánová Anna
č.p. 86
nar.
Dočekalová Martina
č.p. 77
nar.
3. Přihlášení
5 Poul Petr
12.1. z Havl. Brodu č.p. 54
nar.
občané v
Vencovský Aleš
9.2. z Polné
č.p. 38
nar.
roce 2007
Flesarová Lucie
9.2. z Nížkova
č.p. 10
nar.
Flesar Vladislav
23.2. z Nížkova
č.p. 83
nar.
Navrátilová Simona 10.12. ze Svratky
č.p. 11
nar.
4. Zemřelí
3 Jarošová Marie
* 8.3.1958 č.p. 79 † 26.8.2007
občané
Šimek Jan
* 21.6.1929 č.p. 68 † 24.11.2007
v roce 2007
Homola Josef
* 16.4.1981 č.p. 20 † 4.12.2007
5. Odhlášení
9 Jaitnerová Eva
4.1. do Řehořova
č.p. 54
nar.
občané v
Nováková Radana
2.4. do Žďáru n.S.
č.p. 85
nar.
roce 2007
Jaroš Jiří
11.5. do Sirákova
č.p. 76
nar.
Dobrovolná Božena 30.5. do Myslibořic č.p. 37
nar.
Konfrštová Lucie
13.6. do Vepřové
č.p. 73
nar.
Jaitner Milan
6.8. do Polné
č.p. 54
nar.
Doležal Jiří
5.9. do Hrbova
č.p. 12
nar.
Jaroš Pavel
1.10. do Polné
č.p. 76
nar.
Koumarová Božena
27.11. do Lhotky
č.p. 44
nar.
6. Svatby
7 Landová Monika a Aleš Vencovský
č.p. 38
dne:
v roce 2007
Jaroš Jiří a Pavla Kučerová
č.p. 76
dne:
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24.1.1980
3.4.1974
7.4.1917
16.3.1984
30.6.1988
4.5.1987
27.2.1982
25.7.1932
20.1.2007
5.5.2007
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Musilová Lucie a Josef Konfršt
č.p. 73
Kosourová Jana a Vítězslav Kalivoda
č.p. 77
Doležal Jiří a Šárka Jarošová
č.p. 12
Jaroš Pavel a Kamila Milfaitová
č.p. 76
Navrátil Tomáš a Simona
č.p. 11
7. Počet obyvatel k 31.12.2007
248, z toho 123 mužů a 125 žen
8. Životní
70 r. Šmirausová Anežka
č.p. 90
jubilea v roce 85 r. Rosecká Františka
č.p. 19
2008
60 r. Chvátal Alois
č.p. 32
75 r. Jágrová Marie
č.p. 2
91 r. Flesarová Blažena
č.p. 47
87 r. Dočekal Jaroslav
č.p. 9
60 r. Řeháčková Ludmila
č.p. 59
55 r. Jaroš Zdeněk
č.p. 79
87 r. Landsmanová Marie
č.p. 56
55 r. Sláma Jan
č.p. 81
81 r. Šorfová Františka
č.p. 26
50 r. Musilová Hana
č.p. 73
60 r. Landová Jindřiška
č.p. 33
50 r. Šimek Zdeněk
č.p. 68
65 r. Rosecký František
č.p. 70
65 r. Doležal Antonín
č.p. 4
50 r. Flesarová Miluše
č.p. 10
50 r. Dobrovolný František
č.p. 37
55 r. Flesar Stanislav
č.p. 7
60 r. Flesar Bohumil
č.p. 10
65 r. Šimková Helena
č.p. 80
65 r. Sobotka Václav
č.p. 57
85 r. Chvátalová Anna
č.p. 33
60 r. Rosecká Marie
č.p. 70
55 r. Flesar Bohumil
č.p. 35
60 r. Homola Jan
č.p. 34
65 r. Landa František
č.p. 33
50 r. Jágr Josef
č.p. 64
83 r. Dočekalová Marie
č.p. 9
81 r. Slámová Anna
č.p. 29
65 r. Chalupník Jan
č.p. 22
50 r. Slámová Marie
č.p. 29
9. Výročí
35 r. Alena a Jan Homolovi
č.p. 34
svateb
25 r. Marie a Jan Slámovi
č.p. 81
v roce 2008 25 r. Jitka a Roman Landovi
č.p. 38
35 r. Eva a Jiří Jarošovi
č.p. 76
20 r. Hana a Vratislav Palasovi
č.p. 6
25 r. Anna a Josef Jágrovi
č.p. 2
30 r. Helena a Jan Šimkovi
č.p. 80
30 r. Jana a František Kosourovi
č.p. 77
30 r. Anna a Bohumil Nejedlý
č.p. 85
7

dne:
dne:
dne:
dne:
dne:

9.6.2007
14.7.2007
25.8.2007
22.9.2007
8.12.2007

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
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:

8.1.1938
11.1.1923
18.1.1948
20.1.1933
26.1.1917
13.2.1921
16.2.1948
1.3.1953
13.3.1921
20.3.1953
25.3.1927
30.3.1958
17.4.1948
18.4.1958
20.4.1943
3.5.1943
4.5.1958
10.5.1958
31.5.1953
6.6.1948
23.6.1943
10.7.1943
26.7.1923
27.7.1948
7.8.1953
12.9.1948
13.9.1943
14.10.1958
9.11.1925
13.11.1927
8.12.1943
8.12.1958
3.2.1973
5.2.1983
22.4.1983
22.4.1973
23.4.1988
23.4.1983
10.6.1978
21.10.1978
25.11.1978
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Internet.
Novinky na www.podesin.cz
- Video - Výlov Mlýnského rybníka na návsi 2007
- Video - Mikuláš, anděl a čerti 2007
- Zajímavosti - Technické novinky poprvé v Poděšíně.
- Video - Procházka obcí 23.6.1991 (1. část)
- Video - Procházka obcí 23.6.1991 (2. část)
- Úřední deska - Návrh rozpočtu mikroregionu Polensko na rok 2008
- Obecní oznámení - Firma ODAS upozorňuje
- Obecní úřad - kudy na úřad?
- Video - Poděšín 1991 - Sportovní odpoledne 23.6.1991 (1. část)
- Video - Poděšín 1991 - Sportovní odpoledne 23.6.1991 (2. část)
- Video - Poděšín 1992 - Zimní procházka 27.12.1992
- Video - Poděšín 1994 - výlov rybníka 15.10.1994.
- Video - Poděšín 1994 - výlov rybníka a podzimní procházka 15.10.1994.
- Video - Poděšín 2007 - Vítání občánků 23.12.2007.
- Zpravodaj 4/2007 ke stažení ve WORDu a PDF
- Vítání občánků 2007 - foto a video.
- Obecní oznámení - zrušena zábava a oznámení ODAS

J. Dočekal

Místopis Poděšína – 3. část.
3. Na hrázi.
Poslední částí „Horního konce“ je „Hráz“ „Na hrázi“ s rybníkem. Zde stojí jediný obytný
dům číslo 50 a hospoda č.53. Budova hospody byla původně postavena východní část jako
vodní mlýn a druhá strana jako obytné stavení. Ve mlýně se podle svědectví naposledy
mlelo v roce 1951. V té době tam byl motor na elektriku, který vyrovnával výkyvy
způsobené různým průtokem vody. Později zde vznikla zmíněná hospoda s tanečním sálem
a prodejna potravin, které se vždy říkalo (ač byla pod Jednotou) „Ve mlejně“. Když jsem
byl malý, tak rodiče říkali „skoč do mlejna pro chleba, rohlíky, za korunu kvasnice atd.“
Mlýnské kolo, které zde bylo ještě dlouho, ale již nefunkční, bylo zlikvidováno kolem roku
1974 při opravě hráze a výpustě. Hráz zadržovala původně vodu pro mlýn, který měl horní
průtok vody a tak muselo být neustále dost vody, aby se dalo mlít. Rybník původně sahal
téměř až k číslu 57 a ke kulturáku. V rybníku byl před číslem 34 ostrůvek a když jsme byly
jako děcka, tak nám posloužil jak v létě při koupání, tak v zimě při bruslení. V roce 1975
byl zmenšen do dnešní podoby. Také název nebyl jednotný, protože se mu říkalo „Návesní“,
„Horňák“, Horní rybník“, ale správně se jmenuje „Mlýnský rybník“. V současné době
ho mají v pronájmu od obce hasiči. Větší oprava rybníka a hráze byla provedena v roce
1932. Nový most u hospody byl postaven v roce 1959. Hráz byla znovu opravena a
vyštětována v roce 1975, když rok před tím byl odbahněn a zmenšen do dnešní podoby.
Hospoda a prodejna měly vstup, který je dnes zazděn. Do hospody byl později udělán
stávající vstup. Prodejna Jednoty zde byla do roku 1990 a potom zde zůstala jenom hospoda
a krátký čas Videoservis. K zakrytí splavu a tím k ohromné vizuální změně došlo v roce
2006. Dobře si pamatuji, když jsem byl jako malý kluk, jak mládenci a chlapi v neděli
špruňkovali na rybníku led, který se rozhoupal a dělal vlnobití a dále, jak se vysekávaly kry
v ledu a s těmi se potom jezdilo po rybníku, což bylo dost nebezpečné.
Z. Jaroš
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Fotografie

Na hrázi na jaře 2007.

Labutě na Mlýnském rybníku na jaře 2008.

Na hrázi někdy ve 30. letech minulého století.

Na hrázi v zimě 1999.

Na hrázi – Mlýnský rybník, hospoda.
9
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Martina Dočekalová s rodinou.

Valentýna Flesarová s rodiči.

Tadeáš Vencovský s rodiči.

Mládež se postarala o kulturu.

Vítání občánků - úvodní slovo.

Pořadatelé z obecního úřadu a mateřské školy.

Zeď u školní zahrady připravená na památník.

Z okolí – zřícenina hradu Ronov.
10
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Školka – předškoláci nesou zvířátkům kaštany.

Školka – karneval.

Školka – podzimní procházka.

Škola – před velikonocemi.

Školka – předškoláci v základní škole v Nížkově.

Školka – v ložnici.
11

31.05.2008

Mezinárodní den žen – rok okolo 1965.

Výroční členská schůze JZD – rok okolo 1975.

12
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Kronika.
Rok 1970 - pokračování.
Novostavby.
V tomto roce postaven rodinný domek pro majitele Františka Chvátala a jeho rodinu a této
stavbě bylo přiděleno číslo MNV v Poděšíně 71. Též postaven rodinný domek pro majitele
Jindřicha Slámu, poblíž výše uvedené stavby Fr. Chvátala. Tomuto domku bylo přiděleno
pořadové číslo 60, a to ze zrušené stavby z minulosti, která byla nazývána Pazdernou,
jelikož se tam sušil a třel len mědlicemi a vytřelý byl teprve prodejný. (Poznámka kronikáře.
Toto stavení má dnes číslo 72.). Dále byla provedena přestavba ze stodoly, která byla
rozebrána, a na tom samém místě byl postaven obytný dům několika místnostmi a dána na
ní nová vazba. Tato budova patří majitelce Marii Šmirausové s pořadovým číslem 27.
V popisném čísle 5 byla provedena přestavba domovního stavení, mimo střechy, která
zůstala neporušena. Zdi, které byly zásadně stavěny z kamene, byly rozebrány a nahrazeny
zdivem z cihel, které lépe vyhovují dnešní době, pohodlí a suchu. Stavbu provedly její
majitelé Františka a Josef Šlechtický.

Rok 1971.
Ústřední topení ve škole.
Místní národní výbor v Poděšíně se na své schůzi usnesl zavést pro školní místnosti ústřední
topení, zajistit je v době zimní potřebným teplem při vyučování ve škole. Ústřední topení
bylo zavedeno do bytu paní učitelky, do třídy, do kanceláře MNV a do místní knihovny.
Náklad na tuto potřebnou a užitečnou akci si vyžádal částku 38.156,- Kčs. Všichni žáci této
školy, včetně paní učitelky upřímně děkují za tuto poskytnutou pomoc MNV a jeho
představitelům , panu předsedovi Antonínu Sedlákovi a pokladníku obce Václavu Enderlovi.
Úprava kanalizace.
Dále MNV zařídil potřebnou kanalizaci pro potřebu a zvelebení obce u čísel 63 – 69 v délce
126 metrů, v částce 13.910,- Kčs, za cementové potrubí a práci při uložení do země.
Tranzitní plynovod.
Až ze vzdálené západní Sibiře v délce 1818 km, plynového potrubí, jímž bude proudit do
Evropy a do Československa „modrý plamen“, jak se říká zemnímu plynu, který je hnací
energetickou silou Evropské budoucnosti. Povede přes věčně zamrzlé kraje. Dvakrát přetne
Volhu a řadu dalších řek. V oblasti věčného mrazu bude stát na podpěrách, jinde se bude
ukládat do země. Na našem území přetne tranzit Dunaj, Váh, Moravu i Vltavu, stovky silnic,
potoků a bažin. U hranic Československých na území Sovětského Svazu u Užgorodu
přechází hranice u Velkých Kapušan na Slovensko a vede přes Slovensko k Bratislavě,
odtud je odbočka přes Dunaj do Rakouska a Itálie. Od Bratislavy vede tranzit k Brnu, odtud
k Bystřici n.P., dále k Novému Městu na Moravě, pak ke Žďáru n.S., na Vatín, dále na Nové
Veselí, Újezd, Matějov, Nížkov 2 km, Sirákov 2 km, Poděšín 1 km, a dále k Hrbovu. Od
Hrbovského katastru je odbočka na Jihlavu. Další trasa vede ku Praze a dál až k západním
hranicím. V Poděšíně překračuje regulovaný potok u lesa Hanouska a směřuje po polích
našeho katastru přes silnici dále přes Štajbl ku hranicím katastru Hrbova. Hloubení struh
bylo provedeno buldozerem do hloubky 130 cm. Ocelové potrubí o průměru 53 cm, ocelový
okraj 7 mm, čistá míra potrubí je 51,5 cm. Jednotlivé dílce potrubí svářejí autogenem a
potom v celé délce se ukládají do země. Ukládání do země provádí jeřáby, a to v celé délce.
Další trasa plynovodu za Prahou od Zlonic k Rozvadovu do Německé Spolkové Republiky, u
Litvínova do Východní Německé Republiky. Tlak v potrubí budou provádět kompresory
umístěné v určité vzdálenosti při 55 atmosfér.
Opsal: Z. Jaroš
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Zlatý erb 2008 - Bramborová medaile pro Poděšín
Dne 5.3.2008 byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb za
kraj Vysočina. Ve velké konkurenci 27 přihlášených obcí jsme se umístili na zatím nejlepší
pozici naší historie účasti v soutěži, na čtvrtém místě.
Přihlášenou službu - Fórum obce Poděšín - páni porotci vůbec nepochopili a ocenili ji
bohužel na poslední místo z devíti přihlášených služeb. Nutno dodat, že v kategorii služby
obce bojují společně s městy a to je těžká konkurence. Dále je třeba se zmínit, že páni
porotci se vůbec neobtěžovali do našeho fóra zaregistrovat a tak nemohli plnohodnotně
posoudit jeho možnosti.
Dále je nutno říci, že 4. místo ze 27 přihlášených a 704 existujících obcí kraje Vysočina je
stejně obrovský úspěch. Jedna příčka výše by však byl úspěch již celostátní.
Poděšín v historii Zlatého erbu:
J. Dočekal
Rok
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008

Organizace soutěže Počet obcí Pořadí Poděšína
celostátní
63
45
celostátní
107
67
kraj Vysočina
31
22
kraj Vysočina
29
24
kraj Vysočina
23
12
kraj Vysočina
28
8
kraj Vysočina
27
4

Historie.
Myslivci v historii.
Honební myslivecká společnost byla založena 22. října 1896, výbor zvolen 26. března 1897
a starostou se stal Josef Rosecký č.19, výbor: Martin Flesar č.10, Jan Blažek č.17, Antonín
Rosecký č.5, Antonín Flesar č.7.
Dne 17. února 1926 byl zvolen výbor honební společnosti takto: předseda Martin Rosecký
č.11, členové: Josef Dobrovolný č.30, František Homola č.34, Josef Hanus č.46, František
Nejedlý č.14.
Výbor honební společnosti byl zvolen dne 20. března na období 1. února 1933 – 31. ledna
1939 takto: členové: Adolf Fejt č.19, Martin Rosecký č.11, Josef Dobrovolný č.30, Josef
Hanus č.46.
Dne 1. září 1936 vznikl nový honební obvod se společností Janovice, Poděšín, Sirákov,
Záborná a Skrýšov. Vrchním rozsudím byl zvolen na dobu tří let pan Bohumír Mokrý,
statkář v Záborné.
Dne 13. září 1950 se sešli zájemci o myslivost v kanceláři MNV Poděšín. Současně přišli
zájemci o myslivost ze Sirákova. Společně se pokusí založit Mysliveckou společnost
Poděšín – Sirákov. Tuto první schůzi zahájil a řídil František Sedlecký a dává návrh na
utvoření myslivecké společnosti pro společnou honitbu Poděšín – Sirákov. Návrh je všemi
přítomnými přijat a tím je s označením „Vysočina“ myslivecká společnost pro Poděšín a
Sirákov utvořena. Zakládající členové jsou: Poděšín: Fejt Adolf 19, Flesar František 10,
Rosecký Bohumil 11, Sedlecký František 65, Chalupník Vavřinec 22, Hanus Josef 63,
14

Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2008

Homola František 17 a Doležal Josef. Sirákov: Blažek Alois 8, Jaroš Miloslav, Kalas Josef,
Pazour Jan, Pazour Jaroslav 68, Sobotka Jan 28, Sobotka Ladislav, Sobotka Václav, Zich
Antonín 25. Dalším bodem programu byly volby výboru, které proběhly aklamací a dopadly
takto: předseda – Pazour Jaroslav, Sirákov 68, místopředseda – Flesar František, Poděšín
10, jednatel – Homola František, Poděšín 17, pokladník – Rosecký Bohumil, Poděšín 11,
hospodář – Zich Antonín, Sirákov 25, revizoři účtu – Blažek Alois, Sirákov 8, Sobotka Jan,
Sirákov 28. Jako poslední byla provedena dohoda že schůze se budou konat jednou v
Poděšíně a po druhé v Sirákově.
Z. Jaroš

Nejstarší historie Poděšína a okolí. (12. část)
Rok 1584
Od poloviny března tvrdá zima drží. Všude leží sněhu víc jak jeden metr. Ještě duben je
studený a noci chladné. Léto přišlo teplé a suché. Úroda je dobrá.
V Rudolci byl barwirž (ranhojič), jmenoval se Geržabek (Jeřábek), ten léčil hnis pod kůží
tím, že rozpálil na ohni nůž a ránu sním rozřízl, až hnis vytekl tak tím rozpáleným nožem
rámu vypálil. Hrůza to byla veliká.
Po dlouhém čase se zase uskutečnil hon na divokou zvěř. Lovilo se v Poděšíně, Sirákově a
v Záborné. Přijelo 24 pánů na koních, kteří měli 14 psů a k rukám jim bylo 62 honců. Další
velký hon byl v okolí Polné, kterého se účastnili honci z Poděšína, Sirákova a Janovic.
Uloveno bylo celkem: 8 jelenů, 17 srnců, 4 daňci, 2 mufloni, 5 vlků, 2 vlci mladý, 11 lišek,
3 lišky mladý, 22 zajíců, 12 králíků, 5 divokých koček, 2 kočky domácí v poli, 8 veverek,
12 kun, 2 tchoři, 4 lasice, 15 divokých kačen, 5 lysek vodních, 4 roháči vodní, 8 kormoránů,
2 orli, 8 sokolů, 1 sova velká, 4 sovy malé, 4 sojky, 2 straky, 4 vrány, 6 kavek a 2 ostříži. 2
koně si zlámali hnáty, 4 psi byly zabiti, 4 páni s koně spadli a také hnáty a ruce si polámali.
Psi, kočky domácí i divoké honcům na jídlo dány, kteří vydělané kůže musí odevzdat na
zámek. Polámaní koně jsou odvezeni do Polné na jatky. Ostatní zvěř do Polné a ostatním
hostům dána.

Rok 1586
Zima trvala do 23. dubna a pak se udělalo pěkně.
Lidi pochovával v Nížkově bratrský farář z Polné u dřevěného kostela, který se jmenoval
svatý Nicolaus (Mikuláš).
Skončily svátky vánoční, na které mnoho lidí celý rok čeká, aby si trochu odpočinuli.
V kostele v Nížkově i v Polné sebranie (sešlost lidí) velká bývá. V Nížkově chodí na slovo
boží jak katolíci i Čeští bratři, každá skupina jinak. Bratři velké svátky nedrží, více je drží
katolíci, ale těch je tady jen několik. Katolíci si někdy přijdou poslechnout slovo bratrského
kazatele z Polné. Kostel je celý ze dřeva a byl postaven někdy před 250-ti roky (1337?). On
prý tam byl nejprve jakýsi klášter, kde mniši byli a ty pak za čas od převora jakéhosi byli
rozpuštěni, neboť se nedobře chovali. Tu ves i vsi jiné koupil jakýsi pán ze stavu
šlechtického, který se jmenoval Čeněk.

Rok 1587
V lednu přišly silné mrazy a držely do začátku února. Zima začala 10. listopadu a padal
mokrý sníh. Mrazy přišli 14. prosince.
V Nížkově jsou dva mlýny a jeden ještě je dál ode vsi. V Poděšíně je také mlýn a má již
dlouho dobrou pověst. V Nížkově má jeden mlýn rodina Wlasstowiczka (Laštovička), druhý
rodina Witlaczila (Vitlačila) a třetí ode vsi daleko je rodina od vrchnosti ustanovená a
jmenuje se Halamkova. V Nížkově je i stoupa (tlačírna) semínka lněného.
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V Sirákově je rychtář, který se jmenuje Tadeass, zvaný Nowotny (Tadeáš Novotný) a lidé
pro něho chodí kátit do lesa na Blažkov dřevo, které koupil od pána v Rudolci. Každý toho
pána silně chválí za duši jeho dobrou. On jest také člen církve bratrské a hojně penězi ji
přispívá.
Lovy na zvěř se konají v Poděšíně, Nížkově, Sirákově a Matějově. Lov trval sedm dní a
panstva hodně na koních se psy a pacholky přijelo z Polné, Žďáru, Přibyslavi a i jiní.
Uloveno jest: 6 jelenů, 17 srnců, 13 daňků, 2 vlci, 6 kun, 2 tchoři, 39 zajíců, 88 bažantů, 36
koroptví, 17 vran, 8 kavek, 4 sojky, 7 sov, 8 hus, 12 kačen, 5 ondater, 4 bobři, 1 orel a 3
ostříži.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar

Výročí obce:
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Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic
Název obce – Pozdyesin
Panství zbaveno od evangelických kněží
V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta.
Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony
28.2. Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický
Počet obyvatel 267, mužů 124, žen 143, domů 43
21.11. Zahájení vyučování ve škole.
Hejtman (starosta) Jan Rosecký
Konec roboty 1092 voly, 390 dní
16.5. V Soběslavi se narodil Jan Bezděk, učitel na Poděšínské škole, světová
osobnost v oboru mykologie, zemřel 9.3.1915 v Polici nad Metují, kde má
sochu a je po něm pojmenován městský park. V Soběslavi mu byla
odhalena pamětní deska.
10.10. Zahájeno vyučování na dvoutřídce, přistavení školy na 2 třídy
1.12. Epidemie chřipky 14 zemřelo
22.2. Obec přistoupila za člena Lesního družstva v Polné, delegát Rudolf Flesar
č. 10
1.6. Válcování silnice k Záborné
23.6. V Polné bylo koupeno pro SDH auto typu Renault, na tahání stříkačky
1.7. Vysoké teploty 44 až 50°C.
23.9. Mobilizace do 40 let
1.10. Slintavka a kulhavka – 3 krávy, 37 selat
6.10. Hlídán most k Sirákovu, 16 jinochů, velitel Josef Jaroš č. 1
21.11. Uděleno čestné občanství prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi
7. Stavba kravína, dnes dolního.
21.9. Slavnostní otevření kulturního domu
1.10. Stavba klubovny tělovýchovné jednoty
31.12. V noci náhlá změna teploty z +5°C na – 17°C
23.9. Zahájena stavby prodejny Jednota. Stavba dokončena 30.5.1990
27.6. I. setkání rodáků obce Poděšín
27.6. Vydány dvě emise pohlednic obce Poděšín
8. Nový transformátor na betonových sloupech a polovina nové sítě.
Z. Jaroš
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Sport.
Stolní tenis.
OP 3.třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Lhotky „B“
Voj. Městec“B“
Nové Dvory
Řečice
Malá Losenice
Sázava
Poděšín
Velká Bíteš „C“
Vepřová
Lhotky „C“

OP 4.třídy:
16
15
13
9
8
4
5
5
4
1

2
2
1
2
3
4
2
2
1
1

0
1
4
7
7
10
11
11
13
16

226
235
198
161
177
142
134
120
120
107

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

98
89
126
163
147
182
190
204
204
217

52
50
45
38
37
30
30
30
27
21

Žďas Žďár „F“
Škrdlovice
Jámy
Netín „B“
Bystřice n.P. „C“
Borovnice „A“
Radostín n.O.
Poděšín „B“
Doubravník
Sokol Žďár „E“

16
14
12
10
10
8
6
3
4
0

0 2 231 :
2 2 202 :
0 6 200 :
2 6 191 :
1 7 188 :
2 8 164 :
3 9 156 :
3 12 128 :
1 13 126 :
0 18 34 :

93
122
124
133
136
160
168
196
198
290

50
48
42
40
39
36
33
27
27
18

OP 5.třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Netín "C"
Poděšín "C"
Dolní Heřmanice
Polnička "B"
Vepřová "B"
Nížkov "D"
Oslavice "C"
Borovnice "B"
Vlkov

13
11
11
9
7
5
4
4
4

1
1
0
0
1
1
2
1
1

2
4
5
7
8
10
10
11
11

186
169
169
156
129
126
113
123
108

:
:
:
:
:
:
:
:
:

102
119
119
114
149
162
168
183
182

43
39
38
34
31
27
26
25
25

Dne 31. prosince proběhl v Poděšíně
v kulturním domě tradiční Silvestrovský
turnaj ve stolním tenise. Vítězem se stal
divizní hráč Bohuslav Filip z Nížkova.
Druhé místo obsadil Zdeněk Brabec a třetí
byl Jaroslav Sobotka, oba také z Nížkova.
Až čtvrté míso obsadil Adolf Šejstal
z Polné.
5. a 6. místo uhráli také hráči Polné Jiří Hladík a Milan Belá. 7. místo obsadil Jiří Velín z
Nížkova a 8. byl Jaroslav Štikar, 9. místo obsadil Radim Jaroš a 10. byl Bohuslav Eliáš, 11.
místo obsadil Linhart Radek ze Sázavy 12. byl Aleš Neubauer, atd.
Čtyřhry: 1. Bohuslav Filip a Jitka Landová, 2. Jaroslav Sobotka a Bohuslav Eliáš,
3. Zdeněk Jaroš a Jan Kučera.
Z. Jaroš

Fotbal. V průběhu celé zimy jsme si dopřávali tréninkových dávek pomocí
futsalových zápasů v hale v Novém Veselí. Nastupovali jsme proti hráčům z Nového Veselí
a Bohdalova a vcelku obstojně jsme si vedli. To byl asi hlavní důvod, proč jsme se přihlásili
do jihlavského poháru. Tento pohár je určen pro všechny členy Jihlavské ligy a zvláště pro
ty, kteří se chtějí předvést a něco si dokázat. Bohužel v letošním roce se přihlásilo pouze 68
týmů z celkového počtu 128. Brojlers Poděšín byl vylosován do skupiny 11, kde byli ještě
následující týmy: Atletico Batelov, který hraje nejvyšší ligu a v letošním roce se udržel na 9.
místě. Dalším naším soupeřem byl celek EFC HEXEN. Tento tým se drží na 5. místě v 5.
lize. Posledním soupeřem této skupiny se stalo družstvo FC Kalvárie. Toto mužstvo se
bohužel nezachránilo ve 2. lize a tak sestupuje o ligu níže.
My a naše první kolo započalo 12.2.2008 na stadionu Evžena Rošického v Jihlavě. Prvním
soupeřem se nám stal celek Atletico Batelov, který nám nasázel tři branky a my nakonec
prohráli 3:0. Nevzdali jsme se a ve druhém zápase jsme odhodlaně nastoupili proti týmu
EFC HEXEN. Tento duel byl velmi náročný a po šťastné brance Michala Šorfa jsme vyhráli
1:0. V posledním zápase jsme hráli o vše, ale nejlépe o vítězství a to jsme zahájili proti
týmu FC Kalvárie. Toto utkání jsme nakonec vyhráli 2:1. Jednu branku vstřelil Jaroš Petr a
Koumar Jan. Druhým místem jsme si vybojovali postup do druhého kola a také postup mezi
36 nejlepších.
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Brojlers Atletico EFC
FC
body
skóre
pořadí
Poděšín Batelov HEXEN Kalvárie
Brojlers Poděšín --------0:3
1:0
2:1
6
3:4
2.
Atletico Batelov
3:0
--------4:2
3:0
9
11 : 1
1.
EFC HEXEN
0:1
2:4
--------4:0
3
6:5
3.
FC Kalvárie
1:2
0:3
0:4
--------0
1:9
4.
Hráli: Flesar Lukáš, Flesar Vladislav, Jaroš Martin, Jaroš Radek, Jaroš Petr, Kasal František,
Koumar Jan, Šorf Milan a Šorf Michal.
Dne 26.2.2008 se odehrávaly naše zápasy druhého kola. Mohu Vám hned na začátku říci, že
moje prognózy se opět naplnili a my postoupili dále ze třetího místa. Což je pro nás velmi
dobré, jelikož se v dalším kole vyhneme nasazeným týmům. Zvláště u nás by to byl loňský
obhájce FK Klasici "A". V prvním utkání tohoto kola jsme nastoupili proti druho-ligovému
celku 1. FC Strejkové. Tento zápas jsme od začátku hráli velmi defenzivně. Bohužel jsme
někdy v polovině utkání obdrželi smolnou branku. Poté jsme více zapřáhli síly a dali do
utkání všechno, co jsme měli. To se nám vyplatilo a skóre jsme srovnali na 1:1. Branku dal
Flesar Vladislav. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti dalšímu druho-ligovému týmu a to
byl Sportvel. Opět jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany a vcelku dobře se nám dařilo.
Bohužel znova jsme dostali smolnou branku a do konce zápasu se nám to už nepodařilo
vyrovnat. Tento duel skončil naší prohrou 0:1. V posledním utkání jsme nastoupili proti
druho-ligovému družstvu SK Máma. Zde se nám rychle podařilo vstřelit branku a po
soupeřově snaze vyrovnat jsme přidali ještě dvě branky. Zápas skončil výhrou 3:0. Dvě
branky dal Šorf Michal a jednu Kasal František. Nakonec jsme skončili na třetím místě a to
jen jeden bod za oběma celky. V těchto třech zápasech jsme dokázali to, že nás není radno
podceňovat, a že dokážeme hrát vyrovnanou partii s každým týmem. Hráli jsme velmi dobře
s jen malými chybkami, které se vždy u každého objevují a o tom je fotbal.
--------Strejkové
Sportvel Poděšín Máma body skóre
pořadí
1. FC Strejkové
--------1:1
1:1
4:0
5
6:2
1.
Sportvel
1:1
--------1:0
0:0
5
2:1
2.
Brojlers Poděšín
1:1
0:1
--------3:0
4
4:2
3.
SK Máma
0:4
0:0
0:3
--------0
0:7
4.
Hráli: Flesar Lukáš, Flesar Vladislav, Jaroš Martin, Jaroš Radek, Jaroš Petr, Kasal František,
Koumar Jan a Šorf Michal.
V úterý 4.3.2008 jsme s respektem nastoupili do třetího kola. Naším soupeřem se stalo
družstvo Rychlá rota, která letos postupuje do nejvyšší ligy. Začátek jsme, jako vždy, hráli
na jistotu, ale soupeřova bleskurychlá akce skončila v síti a my rázem prohrávali 1:0.
Bohužel toto nebyl konečný stav a po snaze vyrovnat jsme obdrželi další branku. Avšak
stále u nás plápolal plamínek naděje a my to ještě zkusili. Bohužel jsme natrefili dvakrát
tyčku, a když se nedá na jedné straně, tak se dá na druhé. To platilo i v našem případě a
poločas jsme prohráli 3:0. Druhá půlka už byla vcelku o ničem. Psychicky jsme byli
prolomeni a ještě si náš soupeř udělal z našeho brankáře ostřelovacího panáčka. Ten i přes
svoji snahu pustil za svoje záda ještě dalších 8 branek a konečný stav byl hrůzostrašný,
11:1. Na závěr se nám alespoň trochu poštěstilo a Šorf Michal vstřelil naší jedinou branku.
Hráli: Flesar Lukáš, Flesar Vladislav, Jaroš Martin, Jaroš Petr, Jaroš Radek, Kasal František,
Koumar Jan, Peřina Martin, Šorf Milan a Šorf Michal.
Na tomto poháru jsme hráli 7 zápasů. Třikrát jsme vyhráli, jednou remizovali a třikrát
prohráli. Konečné skóre bylo 8:17. Pokud budeme brát tabulku z podzimu 2007, tak jsme
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hráli proti jednomu prvoligovému týmu (Atletico Batelov), pět zápasů proti druholigovým
týmům (1.FC Strejkové, Sportvel, SK Máma, Rychlá rota a FC Kalvárie) a jednomu pětiligovému týmu (EFC HEXEN). Až na poslední výpadek jsme hráli perfektně a dělali jsme
čest poděšínsko-sirákovskému fotbalu. Jenom připomínám, že jsme teprve letos postoupili
do 9. ligy. Nakonec jsme skončili na 32. místě (ze 68).
Jan Koumar

Koňské příběhy.
1

Hříbárna Šinkvice–část 4.
Zaučování hříbat.
Při zaučování tříletých hříbat pod
sedlem i v tahu jsme měli mnoho příhod.
Například z F ročníku při zaučování
klisny Formy, krásné ryzky. Byla
ustrojena a zapřažena v samotě do
klády. Když za ní kláda zarachotila,
začala skákat a vzpínat se. Dvěma, kteří
ji vedli na otěžích za ohlávku se
vyškubla a třetího, který ji měl na oprati,
povalila a utíkala pryč. Při tomto úprku
poničila celý postroj a bez ohlávky, jen
se samotným chomoutem přeskočila
ohradu u pastviny a běžela ke stádu, které se zde páslo. Tato klisnička byla při klasifikaci
ohodnocena nejlépe z celého ročníku, jako elita rekord. Pod sedlem chodila pěkně, ale do
chomoutu se jí nechtělo, protože byla zrazena při prvním zapřažení. V Těšanech byl koňař,
který řekl, že jí tahat naučí. Brzy však poznal, že to nebude tak jednoduché, a když mu
polámala nohy, vrátil ji do hříbárny zpátky. Kdykoliv přijel ředitel s nějakými hosty, vždy si
přál, abych jim jí předvedl. Uměla se opravdu předvést, protože téměř nepracovala, běhala
jako panenka. Byla však dosti nebezpečná i při předvádění, neb byla schopná na člověka i
skočit. Nikdy se jí to však nepodařilo. Také jsem ji ošetřoval a získal jsem její důvěru.
Nikdy jsem ji netrestal.

Kastrace hřebečků.
V Šaratském Dvoře byli odchováváni i hřebečci. Protože by se museli po prvním roce
oddělovat, byli kastrováni. Byla to těžká práce, proto jsme tam chodili vypomáhat. Udržet
ležícího hřebečka na zemi v klidu vyžadovalo velké úsilí. Jeden rok jich bylo více než deset.
Zvláštní odměna nás však čekala v kuchyni. Varlata se usmažila s vajíčky. Mezi lidmi je
takové mínění, že býčí a koňská vajíčka jdou zvláště mužům velice k duhu.

Na pastvině.
Na pastvě v Koretíně jsme měli klid, vymýšleli jsme proto všelijaké klukoviny. V E ročníku
byla velice hodná a pěkná vranka Eduška. Kdo se jako první odváží na ní sednout, bude
vítězem tohoto dne a bude odměněn lahvičkou domácí slivovice. Já jsem byl samozřejmě
první, kdo se o to pokusil. Oldřich ji držel a já si na ní vyskočil. Jen jsem dosedl na hřbet,
vyškubla se Oldřichovi a začala skákat jako na rodeu. Chytil jsem se jí za hřívu a pevně
držel. Na konci pastviny se kobylka vzepřela, udělala kočičí hřbet s hlavou až k zemi a já
samozřejmě sletěl. Protože jsem spadl do měkké trávy, nic se mi tentokrát nestalo. Přejel
jsem však celou pastvinu a tím jsem se stal vítězem.
(pokračování příště)
B. Dočekal
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Počasí.
Říjen.

Slunečno bylo 6 dní, 5x byl déšť, jeden den mrholilo, vítr foukal 3 dny, jednou
byla ranní mlha a jednou celý den. V noci na dvacátého padal sníh. Průměrná polední
teplota byla 7,6°C. Napršelo 27 mm. Jednalo se o nejchladnější říjen a srážek velmi málo.
1999
5,4
8,7

Říjen
Ráno
Večer
1

2

3

2000
9,2
12,6
4

5

6

7

2001
9,2
11,8
8

9

10

2002
5,3
7,2
11

12

13

2003
4,0
6,5

14

15

16

17

2004
6,7
10,1
18

19

20

21

2005
6,6
10,5
22

23

24

2006
7,2
10,3
25

26

27

2007
3,0
6,4
28

29

30

31

20
15
10
5
0
-5
-10

Listopad.

Slunečno bylo 2 dny, 3x byl déšť, 6 dní sněžilo, 2 dny bylo ráno sněžení a
odpoledne déšť, 3 dny mrholilo, vítr foukal 3 dny, jednou byla ranní mlha. Průměrná
polední teplota byla 1,7°C. Napršelo 92 mm. Byl to chladný měsíc, srážek poměrně hodně.
Listopad
Ráno
Večer
1

1999
-0,2
1,1
2

3

2000
4,3
5,1
4

5

6

2001
-0,7
0,8

7

8

9

2002
3,7
4,7

10

11

12

13

2003
4,4
5,9
14

15

16

2004
2,6
3,1

17

18

19

20

2005
0,5
1,9
21

22

23

2006
4,3
5,5
24

25

26

2007
-1,0
-0,1

27

28

29

30

10
5
0
-5
-10

Prosinec. Slunečno bylo 2 dny, 2x byl déšť, 3 dny sněžilo, vítr foukal 2 dny, 7 dní byla
mlha. Průměrná polední teplota byla -0,7°C. Napršelo 24 mm. Kvůli inverzi bylo mnoho dní
kolem vánoc zataženo.
Z. Jaroš
Prosinec
Ráno
Večer
1

1999
-1,5
-1,2
2

3

4

2000
-0,6
-0,2
5

6

7

2001
-7,0
-6,1
8

9

10

2002
-3,2
-2,6

11

12

13

14

2003
-1,5
-0,3
15

16

17

2004
-1,4
-0,9
18

19

20

21

2005
-2,4
-1,4
22

23

24

2006
0,4
1,5
25

26

27

10
5
0
-5
-10
-15
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