Zpravodaj obce Poděšín č.2/2008

Ročník 12
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2008

Úvod.

Vážení občané. Přinášíme vám druhé letošní číslo Zpravodaje. Minulé zpoždění
se zatím nedaří dohnat, snad příště. Léto pomalu končí. Počasí se letos v době dovolených
příliš nevyvedlo. Hodně dní pršelo a teplota byla pod průměrem, ale nyní se to snaží jakoby
dohnat. Prázdniny jsou již za námi a děti začínají ve škole ve vyšším ročníku.
Rozpočet obce je naplánován na 2,8 milionu Kč. Ze staveb jsou plánované chodníky a lávka
přes potok. Ve školce se vyměnila ředitelka. Ukončení pozemkové reformy brání nečekaná
překážka. Obec má novou webkameru. Hasiči letos na čtyřech soutěžích. Chystají se další
volby do senátu a krajských úřadů.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Hasiči a hasičky v Kotlasích 2008.
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Taneční zábava se skupinou VOSA-ROCK.
Taneční zábava se skupinou WERGL.
Namontována branka a plot u památníku.
Bouřka a krátká průtrž mračen.
V mateřské škole poprvé v historii není zaměstnanec z Poděšína.
Fotbalisté měli taneční zábavu se skupinou Wergl.
Zahájeno čištění Poděšínského potoka II. etapa.
Bouřka a průtrž mračen. Padlo 40 mm vody.
Hasiči zahájili u hospody stavbu sušáku na hadice.
Silný vítr, bouřka a déšť. Spadlo několik stromů.
V noci byla silná bouřka.
Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.4.2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

120. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
121. Zprávu o hospodaření Lesního družstva v Polné za rok 2007.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

122. Na skácení osmi stromů v intravilánu obce firmu Zahrada Vysočina, s.r.o. Brodská
1404, Žďár nad Sázavou, která vyhrála výběrové řízení za 15.000,-Kč bez DPH.
123. Zvýšení platu místostarostovi obce ing. Františku Roseckému na 3.000,-Kč.
124. Příspěvek ve výši 4.500,-Kč pro SDH v Poděšíně na opravu hasičské stříkačky.
125. Finanční příspěvek 2.000,-Kč pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Sázavě.

Zastupitelstvo obce ukládá:

126. Ředitelce Mateřské školy v Poděšíně paní Sobkové: 1. Nahlásit vždy na obecní úřad 14
dní dopředu uzavírání školky. 2. Nahlásit na obecní úřad předem veškeré personální
změny ve školce. 3. Pozvat vždy zástupce obecního úřadu na schůzky rodičů ve školce.
4. Veškeré požadavky na platby nahlásit 14 dní dopředu.

Zastupitelstvo obce projednalo:

127. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, která byla vyvěšena od 1. dubna
do 16. dubna 2008, kterou obec schválila bez výhrad.
128. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2007, který byl řádně vyvěšen od 1. dubna do 16.
dubna 2008. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2007 byl schválen bez výhrad.

Zastupitelstvo obce doporučuje:

129. Ředitelce Mateřské školy paní Libuši Sobkové
- Uklidnit situaci v Mateřské škole. Umravnit vztahy mezi zaměstnanci a rodiči.

Zastupitelstvo obce uděluje:

130. Ředitelce Mateřské školy paní Libuši Sobkové důtku za hrubé porušení těchto
povinností:
- zaměstnávala v kuchyni brigádnici paní Marii Prchalovou bez zdravotního průkazu.
- zaměstnávala školnici paní Marii Jarošovou bez platného zdravotního průkazu.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.7.2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

131. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

132. Vyhlásit konkurz na obsazení místa ředitelky mateřské školy Poděšín č.45,
příspěvkové organizace. Doba nástupu do funkce 1. ledna 2009.
133. Rozšířit osvětlení obce k domům, první větev k číslu 96 – Bohumil Flesar a druhá
větev k číslům 92 – Václav Doležal, 21 – Zdeněk Sobotka.

Zastupitelstvo obce určuje:

134. Určení počtu členů okrskové volební komise pro volby konané 17. a 18. října 2008.
Komise bude mít 3 členy plus zapisovatele.
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Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.8.2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
135. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
136. Upravený návrh zadání Územního plánu obce Poděšín

Zastupitelstvo obce schvaluje:

137. Zadání Územního plánu obce Poděšín, za použití ustanovení § 47 odstavce 5 zákona
číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, § 11 a přílohy číslo 6 vyhlášky číslo 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
138. Platový výměr zastupující ředitelce v Mateřské škole Poděšín paní Aleně
Vondráčkové, dle směrnic Ministerstva školství.
139. SDH finanční příspěvek ve výši 12.000,-Kč na zhotovení sušáku na hadice.
140. SDH finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na zakoupení pletiva, kterým bude
oploceno hřiště.

Zastupitelstvo obce ukládá pořizovateli:

141. Pořídit pro obec Poděšín zpracování územního plánu Poděšín.
Zpracovat registrační list územního plánu Poděšín a podat návrh krajskému úřadu na
vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Zastupitelstvo obce jmenuje:

142. Na dobu určitou zastupující ředitelku do Mateřské školy v Poděšíně paní Alenu
Vondráčkovou, narozenou 1.10.1955. S nástupem od 1. září 2008 do 31. prosince
2008.

Zastupitelstvo obce určuje:
143. Určení počtu členů okrskové volební komise pro volby konané 17. a 18. října 2008.
Komise bude mít 3 členy plus zapisovatele.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 6. 2008:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

25 039,00 Kč
1 002 364,92 Kč
1 027 403,92 Kč

J. Dočekal

Obec.
Pozemková reforma.

Ukončení pozemkové reformy se díky odvolání paní
Navrátilové z Pardubic prodlužuje na neurčito. Nyní musela být vydána nová vyhláška,
která vše zdrží asi o měsíc, pak odvolání musí projednat ministerstvo, kde ho posoudí a
když bude vše v pořádku, může reforma pokračovat. Obecní úřad k tomuto problému vydal
prohlášení, které zaslal na pozemkový fond ve Žďáře n.S. Jestliže vše nebude do konce října
hotovo, prodlouží se pozemková reforma o jeden rok a tím se zmenší šance na získání státní
dotace na nové cesty do polí.
Z. Jaroš

Třídění odpadu.

Jsem rád, že většina našich občanů třídí odpad. Mrzí mě ale, že
kontejnery jsou plné PET lahví a kartonů od nápojů, které jsou nesešlápnuté. Stačí opravdu
málo a vejde se do kontejneru dvojnásobné množství odpadu. Proto vás tímto prosím,
sešlapujte PET lahve a potom je zavřete zátkou a kartony od nápojů rozdělejte na placičku.
Z. Jaroš
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Památník.

Recese.

V sobotu 31. května nainstaloval rodák naší
obce, Pavel Šimek, který nyní bydlí
v Nížkově, plot a branku u budoucího
památníku obětem 1. světové války.
Svícny, držáky na prapory a ornamenty
kolem desky nainstaluje až po instalaci
desky se jmény padlých a zemřelých.
V současné době musí zastupitelstvo obce
rozhodnout, kolik jmen bude na desce.
Jestli tam budou jenom padlí, a nebo i ti,
kteří zemřeli na následky války. Potom se
nechá udělat deska a podle ní se to vše
nainstaluje. Otevírání památníku je
naplánováno na příští setkání rodáků, které
se uskuteční pravděpodobně v červnu nebo
červenci 2010.
Z. Jaroš

V sobotu večer 21. června proběhla v
hospodě recesní oslava Silvestra. Po dobu
oslav byla uzavřena cesta na hrázi. V noci
proběhl obecním úřadem povolený
ohňostroj. K jídlu se rožnilo prase, které za
nic nemohlo.
Z. Jaroš

Sušák na hadice
Dne 24. června zahájili hasiči stavbu
sušáku na hadice. Stavba je na pozemku
Františka Roseckého a stojí vedle budovy
hospody.
Z. Jaroš

Čistění potoka.
Dne 10. června bylo zahájeno čištění
Poděšínského potoka, II. část. Postupně byl
vyčištěn potok pode vsí od mostu u lesa
Hanousek po hranice s katastrem Nížkov a
levostranný přítok podle lesa Cikary až k
Roseckovému rybníčku. Čistění prováděla
firma ZVÁNOVEC a.s., Rudolfská 597,
České Budějovice. Akce byla dokončena
26. června a byla plně hrazena ze státního
rozpočtu.
Z. Jaroš

Kontrola
Ve středu 25. června proběhla na obecním
úřadě kontrola na provozování a kvalitu
vody za rok 2007 a letošní půlrok.
Kontrola, kterou vedla Hana Malíková z
okresní hygieny ve Žďáře n.S. a za obecní
úřad se jí účastnil Zdeněk Jaroš a Jiří
Enderle, dopadla bez závad.
Z. Jaroš

Bouřka.

Opravy.

Dne 11. června byla pěkná bouřka a také
spadlo mnoho vody. Já naměřil za krátkou
chvíli 40 mm. Takové množství vody také
občas udělá nějakou škodu. Bouřka, která
řádila v těsném okolí obce zničila několik
televizí, počítačů a dalších přístrojů. Na
obecním úřadě zničila modem k počítači a
veřejný rozhlas. Voda zase natáhla na cesty
mnoho bláta a kamene a zalila kulturní
dům, který musel být okamžitě vyčištěn od
bláta a vysušen. Také jsem chtěl tímto
poděkovat našim hasičům za odklizení
náplav z cesty od kulturního domu směrem
k Jágrovým. Další průtrž se silným větrem
byla 25. června. Tentokrát spadlo jenom 11
mm vody, a tak škodu nadělal jenom vítr,
který polámal několik stromů a větví. Z. Jaroš

Dne 3. června byla zahájena rekonstrukce
elektrického vedení v dolním konci. Byly
dány nové betonové sloupy a 18. července
bylo přepojeno celé vedení na nové sloupy.
Tímto byla vyřazena z provozu část
obecního osvětlení směrem na Nížkov.
Od 5. srpna provedli hasiči opravu hřiště.
Cílem opravy bylo udělat pořádek, vytrhat
bezy, zrušit starý rezivý plot, srovnat
betonové sloupky, natřít železné sloupky,
natáhnout nové pletivo, apod.
Dne 27. srpna byla opravena autobusová
čekárna. Byly dány nové střešní žlaby a
svody. Dále byl dán nový plech na stříšku u
vchodu do kulturního domu.
Z. Jaroš
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Nové chodníky.

Obecní zastupitelstvo obce Poděšín během roku 2007 rozhodlo o
postupném budování dalších částí chodníků v obci. Jedná se o, pro chodce, nejvytíženější a
nejnebezpečnější úseky podél silnice v intravilánu obce (úsek JEDNOTA – HRÁZ rybníka,
úsek křižovatka – transformátor s lávkou, úsek podél zahrady Jiřího Landy a úsek
křižovatka – odbočka k domům Koumar, Doležal, Matoušek směrem na Nížkov. Během
první poloviny letošního roku byla vypracována projektová dokumentace a nyní je akce ve
fázi vyřizování územního a stavebního povolení. V srpnu 2008 bylo provedeno výběrové
řízení na první dva jmenované úseky, s jejichž zahájením realizace je počítáno ještě letos
(podle průběhu vyřízení povolení) a dokončení v létě příštího roku. Realizace zbylých dvou
úseků je plánována po podzimním kácení překážející zeleně (stromů) na roky 2010 a 2011.
Ve výběrovém řízení, po posouzení cenových nabídek, termínu plnění a záručních lhůt, byla
vybrána fa. STAKO - Ing. Josef Pitka. Předpokládaný rozsah prací představuje lávku pro
pěší přes potok, chodníky o délce cca 205 m a rozšíření komunikace v místě chodníku na
šířku 6m. Dohodnutá cena činí 970.000,-.
Technická data k prvním dvěma etapám stavby chodníků a lávky :
Zahájení:
září - říjen 2008
Ukončení :
červenec 2009
Rozsah prací :
cca 205 m chodníku včetně lávky, rozšíření komunikace
Předpokládaná cena:
cca 970.000,- včetně DPH
F.Rosecký

Školka.
Dne 2. června 2008 byla přepsána jedna historie naší obce.
Od založení Mateřské školy v Poděšíně dne 1.7.1942 se nikdy nestalo, aby v ní nepracovala
žádná žena z Poděšína. Ze začátku tam byla minimálně školnice. Po rekonstrukci školky a
znovuotevření v roce 1976 pracovaly ve školce z Poděšína školnice, kuchařka a po většinu
doby i učitelka. Po nuceném odchodu paní Jágrové a nyní paní Doležalové byl stav ve
školce takový, že dvě pracovnice jsou ze Sirákova a dvě ze Žďáru n.S. Přitom obec Poděšín
jako zřizovatel této školky má dvojí zájem. První, aby v ní probíhala výchova dětí a druhý
zájem byl vytvořit pracovní místa pro místní obyvatele, což 66 roků fungovalo.
Z. Jaroš

Školka.

K 31. květnu odešla z Mateřské školy kuchařka paní Jana Doležalová a od 2.
června nastoupila nová kuchařka paní Blažena Říhová ze Sirákova. Krize v Mateřské škole
Poděšín vyvrcholila koncem měsíce června (30. června), kdy podala ředitelka školky paní
Libuše Sobková výpověď a pracovní poměr jí ve školce skončil dnem 31. srpna 2008.
Provoz školky byl zahájen 25. srpna přípravným týdnem ještě ve starém personálním
složení. 1. září byl zahájen nový školní rok. Starosta obce jmenoval na dobu od 1. září 2008
do 31. prosince 2008 zastupující ředitelku paní Alenu Vondráčkovou. Učitelkou ve školce je
slečna Iva Doležalová z Poděšína. Kuchařkou zůstává paní Blažena Říhová a uklizečkou
zůstává paní Marie Jarošová, obě ze Sirákova. Obecní úřad vyhlásil konkurz na ředitelku
Mateřské školy v Poděšíně. Uchazečky musí své přihlášky poslat do 28. září 2008 na obecní
úřad v Poděšíně. Nástup nové ředitelky, bude-li vybrána, by měl být od 1. ledna 2009. Z. Jaroš

Školní zahrada. Na školní zahradu byly namontovány 4 nové lavičky na beton u plotu
a 3 přenosné lavičky, takže už si maminky k hlídání dětí můžou i sednout. Dále bude
udělána laminátová houpačka pro malé děti, věž se skluzavkou a s přízemní průlezkou pro
malinké děti, sedačková houpačka pro velké děti a rodiče.
Z. Jaroš
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Internet.
Novinky na www.podesin.cz
- Pravé menu - zrušena anketa
- Obecní úřad - Nový panoramatický snímek s popisem všech obecních, společenských,
podnikatelských objektů.
- Video - Poděšín 1994 - Výlov rybníka a podzimní procházka 15.10.1994
- Video - Poděšín 2008 - Novoroční ohňostroj ve Žďáře nad Sázavou
- Video - Vítání občánků 2007
- Video - Poděšín 1992 - Zimní procházka 27.12.1992
- Video - Poděšín 1991 - Sportovní odpoledne 23.6.1991 (1. část)
- Video - Poděšín 1991 - Sportovní odpoledne 23.6.1991 (2. část)
- Nové jízdní řády autobusů jedoucích přes Poděšín platné od 9.12.2007 do 13.12.2008
- Nové uspořádání videa podle roků
- Nový rozpočet obce 2008
- Nové úvodní foto, Novinka - krátké aktuální zprávy
- Pravé menu - Ikona Zlatého erbu pro hlas veřejnosti
- Nová funkce - Hledat (v pravém horním rohu). Vyhledá vše na našem webu
- Události poslední doby - aktualizace
- Knihovna - doplněna fotka knihovny, otvírací doba a kontakt
- Úřední deska - Oznámení o pozemkové reformě
- Úřední deska - nové obecní poplatky
- Obyvatelé 2007
- Nové úvodní foto
- Vynulována mapa návštěv (po roce)
- Články - Zlatý erb 2008
- Úřední deska - Usnesení zastupitelstva
- Flesarova kronika - Rok 1580 až 1583
- Kronika obce - Rok 1960 až 1971
- Konské příběhy - Šinkvice
- Zlatý erb - výměna loga
- Statistiky počasí.
- Úřední deska – Zpráva - O výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
- Úřední deska – Oznámení - Závěrečný účet obce za rok 2007
- Úřední deska – Zpráva - Výroční zpráva obce za rok 2007
- Webkamera - zobrazování přechodně uzavřeno, chystá se nová webkamera
- Úřední deska - Vyhláška - Schválení návrhu komplexních pozemkových úprav
- Doplněna německá verze.
- Články - 60 let MŠ
- Nová videa
- Zpravodaj 1/2008
- Tip na výlet – Landštejn
- Úřední deska - Vyhláška - Návrh zadání ÚP Poděšín - textová a výkresová část
- Nová webkamera
- Úřední deska - Návrh zadání Územního plánu Poděšín - vyhláška.
- Úřední deska - Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Poděšín.
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- Obecní oznámení - Poplatky - vybírání
- Videa - 1996
- Videa - 1997
- Videa - 2008
- Stavby - Zakrytí splavu 2006
- Stavby - Zakrytí splavu - doplněna mapka stavby
- Mateřská škola - celé nové podmenu - Mateřská škola, Školní řád, Seznam dětí, Seznam
zaměstnanců, Denní režim, Akce, Fotografie, Oznamovatel, Historie školky, Finance
- Podniky - doplněny opomenuté podniky JAROSLAV CHVÁTAL a TOMÁŠ NAVRÁTIL
- Tip na výlet - Konopiště, Davle, Zbraslav, Kamenice, Štiřín, Ondřejov
- Tip na výlet - Pojmannova stezka v Polné
J. Dočekal

Nová webkamera .
Jak asi mnozí zjistili, byla na prodejně Jednota nainstalována nová webová kamera. Na
rozdíl od té staré, byla instalována na střeše jednoty. Stará webkamera byla již více než půl
roku mimo provoz. Také její kvalita a bezporuchový provoz nebyly na úrovni, jakou jsme
chtěli mít.
Novou webkameru dodala a instalovala firma COMPAKT. Je umístěna pod střechou,
směřuje do prostoru před prodejnou a snímá obraz od popelnic po telefonní budku. Součástí
dodávky je zařízení pro připojení na internet s anténou, která směřuje na sirákovskou kapli.
Zde je umístěn vysílač pro internetové připojení UNET, které spravuje firma COMA.
Zařízení bylo instalováno 12. června 2008 a na našich webových stránkách se obraz objevil
ve zkušebním provozu 16. června. Perioda snímání obrázku je 3 sekundy. Velikost obrázku
je 640 x 480 bodů, zhruba 30 kB. Provoz je od 5.00 do 22.00 hod. Na rozdíl od staré
webkamery je obrázek daleko kvalitnější a dobře viditelný i v noci.
Celá dodávka kamery včetně instalace stála 19 000,- Kč. Provoz webkamery je zcela
zdarma, protože pronájem prostoru a elektriku na napájení máme od Jednoty zdarma a
připojení na internet od Comy je také zdarma. S touto firmou máme do budoucna
domluveny další služby, jako je připojení občanů a obecního úřadu na internet a s tím
související stavbu jejich vysílače na střeše budovy školy.
Asi se někteří zeptají, proč vlastně potřebujeme webkameru,. Důvodů je několik.
1. Je to rarita, v době první instalace jich bylo pár v republice. Vždy máme snahu být v
něčem první, teď už ji má kdekdo, ale v našem okolí je jich stále zatím poskrovnu..
Například v Dobroníně, Přibyslavi, Novém Veselí, Žďáře nad Sázavou, Jihlavě, Lukách nad
Jihlavou, Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Novém Městě na Moravě.
2. Když jste někde venku (trochu dál, než pár kilometrů od Poděšína), můžete se podívat,
jak je doma (počasí např.). Pro zákazníky Jednoty to může sloužit jako informace, zda už
dovezli chleba nebo zda tam nedovezli zrovna zboží a netvoří se v obchodě fronta.
3. Je to nejnavštěvovanější část našeho webu.
4. Odkaz na naši webkameru najdete jako nejčastější odkaz na naší obec na mnoha
webových stránkách zabývajících se mapami, webkamerami atd.
5. Je to oživení webu. Na stránkách ostatních obcí se v poslední době začínají objevovat
stále více.
Obec to nestálo mnoho (0,7% obecního rozpočtu) a přispěje to ke zviditelnění obce nejen
v republice.
Pro uživatele internetu pár odkazů:
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http://www.web-kamery.net/kraj-vysocina
http://pruvodce.turistik.cz/webkamera-podesin.htm
http://mapy.turistik.cz/cs/cile/webkamera-podesin/
http://hledani.turistik.cz/podesin.htm
http://www.webcams.cz/webcams.php?lang=cs&page=2&l=105
http://www.tvinfo.cz/live/webkamery/cz
http://www.czecot.com/cz/?page=19&
http://www.czecot.com/en/results/webkamery-info.php?id=860
http://www.kamery.unas.cz/kraje/podesin.htm
http://www.webkamery.net/data/subcr/vysocina.htm
http://www.inf.napady.net/webkamery XXX
http://www.kam-na-vylet.cz/webkamery-okres-zdar-nad-sazavou.html
http://www.e-pocasi.cz/jihlava XXX
http://pete.cz/webcam.htm#P
http://www.rowanet.cz/index.php?akce=clanek&id_clanek=24
http://www.i-vysocina.cz/webove-kamery/stranka-2.html
http://kamerky.wz.cz/
http://totik.blog.cz/0705/web-kamera-podesin
http://www.zdarskevrchy.cz/cestovatko/index.php?kategorie=10&podkategorie=&Itemid=29

http://videolan.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006081605
http://www.cent.cz/www/cestovanivychodnicechy.htm
Zde všude najdeme naší webkameru.
J. Dočekal

Místopis Poděšína – 4. část.
5. Pod školou.
Součástí celého „Dolního konce“ jsou tyto části: „Pod školou“, „K Nížkovu“, samotná
část, která nese tentýž název „Dolní konec“ a nově vzniklé části „K Sirákovu“, „Nová“
(Enderlova) čtvrť“. Část „Ke družstvu“ lze jen těžko zařadit čeho je součástí, jestli
horního, nebo dolního konce.
První část obce nese název „Pod školou“ a jsou zde domy: škola č.45, dále 13, 18, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 44, 49, 51 a nově postavený dům číslo 90. Název byl odvozen z toho, že
domy jsou postaveny pod školou.
Dodnes je mezi čísly 13 a 25 ve stráni sklep, další nadzemní sklep byl na zahrádce č.13. Zde
bylo raritou, že byla cesta, a tím průjezd přes dvory z hráze pod školu, čísly 49, 18, 50 a
další mezi domy 28 a 44. Na školní zahradě byla studna (dnes je zde postavena zděná
budova na hračky), která byla v říjnu 1928 znečistěná jodoformem, takže se stala
nepoživatelnou. Podle dobové fotografie byl v roce 1925 nade dveřmi školy nápis „Bohu a
vlasti“. František Krejčí nastoupil do školy v roce 1952 a postavil u školy garáž, dnes
hasičská zbrojnice.
Starý potok, než byl v roce 1974 regulován a rozšířen, olizoval zahrádky čísel 26, 27 a 44.
Do kovárny č.24 vedl v dřívějších dobách náhon na pohon strojů. Nad mlýnskou zahradu a
na plácku pod školou byl přes potok starý mostek, který byl v roce 1974 zrušen a místo něj
postaven níže po proudu nový. Nová asfaltová cesta od kaple po č.58 zde byla postavena
v roce 2006. U školy a kaple se dříve hrály různé hry. Na bobech a saních se jezdívalo od
kaple kolem školy, Válových až na potok pod kovárnou, kde byl brod.
Z. Jaroš
8

Zpravodaj obce Poděšín č.2/2008
Fotografie

Pod školou – od prodejny.

Školní zahrada s novými lavičkami.

Oltář kaple.

Kaple se stromy, které brzy padnou.

Pod školou – letecký snímek od silnice..
9
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Instalace webkamery na prodejně.

Obraz z nové webkamery.

Blahopřání paní Chvátalové č.p.33.

Černobyl - u sarkofágu bloku č.4.

Nová branka a plot u zdi památníku.

Nový sušák na hadice.

Poděšínský potok po bouřce 11.6.2008.

Hřiště po úpravách – nová dlažba a plot u silnice.
10
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Hasiči v Olešence.

Hasiči v Sázavě.

Kapitán a kapitánka Flintovi.

Nejlepší pirátské masky s Flintovými.

Obecenstvo na hasičském pirátském dni.

Vítězné mužstvo ženatých ve fotbale.

Soutěžící na hasičském pirátském dni.

Děti si rozebírají vyhraný poklad.
11
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9. třída ZŠ Nížkov 2008.
1.řada:Kasalová Martina, Sommer Vojtěch, Strašilová Veronika, Marková Ilona, Bruknerová Klára, Řeháčková Petra, Ločárková Petra, Filipová Monika
2.řada:Zezulová Lucie, Landa Miroslav, Trubačík Karel, Sobotka František, Myslivec Tomáš, Enderlová Veronika, Henzl Roman, Štohanzlová Adéla
3.řada:Junová Ivana,Chalupová Miluše,Sládek František, Maloušková Martina, Novotná Marta, Kučerová Hana, Brabcová Blanka ,Marek Tomáš,
Dobrovolná Marie.

MŠ Poděšín 2008.
1.řada: Chvátal Filip, Šlechtický Vojta, Neubauer Marek
2.řada: Bláhová Šárka, Pařík Jan, Poulová Lucie, Marková Tereza, Jarošová Alžběta, Slabá Natálie, Sekničková Andrea, Chvátalová Ivana, Košáková
Šárka 3.řada: Chvátal Mojmír, Sekničková Erika, Marková Kateřina, Černý Lubomír, Pařízková Kristýna, Frübauer Filip, Rosecká Gabriela, Prchal Lukáš,
Šlechtický Jiří 4.řada učitelky: Vondráčková Alena, Sobková Libuše
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Rozpočet obce 2008 - příjmy.
Příjmy
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
Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
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
Převody z rozpočtových účtů
Podnikání v zemědělství-pronájem pozemků
Podnikání v zemědělství-nekap.příspěvky a náhrady
Pěstební činnost-pronájem,služby
Pěstební činnost-ostatní nedanové příjmy
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 příspěvky 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.příspěvky
Péče o vzhled obcí-ostatní nedaňové příjmy
Činnost místní správy-nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úvěr.fin. operací-úroky
Finanční vypořádáná min.let-ost.nedaňové příjmy
Prodej dřeva
Celkem

Plán 2007

Skut. 2007

% Plánu

Plán 2008

100,08
100,21
100,04
99,94
100,00
97,09
100,00
98,94
75,00
100,00

410 000,00
140 000,00
27 000,00
515 000,00
660 000,00
67 300,00
95 000,00
4 700,00
200,00
200 000,00
0,00
12 000,00
38 300,00
68 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11 000,00
0,00
260 000,00
55 000,00
0,00
27 500,00
0,00
5 000,00
800,00
5 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
500,00
0,00
2 500,00
1 000,00
23 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00

10 100,00
66 000,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 500,00
37 100,00
0,00
0,00
0,00
8 600,00
0,00
600,00
3 000,00
17 400,00
0,00
300,00
0,00
3 300,00
6 300,00
21 000,00
0,00
0,00
4 400,00
10 000,00
0,00

343 286,20
114 236,07
22 009,03
428 741,09
564 585,23
1 068,00
87 800,00
4 650,00
150,00
166 293,44
0,00
18 176,80
34 503,00
67 192,00
119 000,00
0,00
0,00
10 076,00
66 000,00
1 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 416,00
37 108,00
0,00
0,00
0,00
8 546,50
0,00
600,00
3 088,39
17 364,00
0,00
250,00
0,00
3 300,00
6 300,00
21 062,50
0,00
0,00
4 366,50
10 000,00
0,00

2 400 000,00

2 414 500,00

2 414 498,75

320 000,00
160 000,00
21 000,00
400 000,00
595 000,00
95 000,00
4 500,00
500,00
170 000,00
0,00
30 000,00
34 500,00
67 200,00
0,00
0,00
11 000,00
80 000,00

Plán 2007
po změnách
343 000,00
114 000,00
22 000,00
429 000,00
564 600,00
1 100,00
87 800,00
4 700,00
200,00
166 300,00
0,00
18 200,00
34 500,00
67 200,00
119 000,00
0,00

99,87
100,01
99,99
100,00

99,76
100,00
102,31

10 000,00
84 000,00

99,97
100,02

260 000,00
37 000,00

99,38

8 000,00

100,00
102,95
99,79

500,00
3 000,00
15 000,00

83,33

500,00

100,00
100,00
100,30

3 500,00
6 000,00
21 000,00

99,24
100,00

4 000,00
10 000,00
100 000,00

100,60

2 800 000,00

J. Dočekal
13

09.09.2008

Hasiči.
ÚSPĚCHY NAŠICH HASIČŮ
Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Kotlasích.
V neděli 11. května se konala hasičská soutěž okrsku Nové Veselí. Uskutečnila se v obci
Kotlasy u příležitosti osmdesátého výročí založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. I
pro náš sbor byla tato soutěž tak trochu vyjímečná . Poprvé totiž soutěžilo i družstvo žen.
Program soutěže probíhal obvyklým způsobem, tzn., že se soutěžilo ve třech disciplínách –
požární útok, štafetový běh a teorie. Soutěžní družstva byla rozdělena do třech kategorií.
V kategorii muži do 40ti let bylo 7 družstev, v kategorii muži nad 40 let 3 družstva a stejně
tak i v kategorii ženy. Naše družstvo mužů se zúčastnilo ve složení: Chvátal Alois (velitel),
Flesar Vladislav (strojník), Bláha František, Sobotka Zdeněk, Nejedlý David, Palas Luboš,
Sláma Antonín, Sláma Jan a Sláma Pavel. Družstvo žen reprezentovaly: Sobotková Naďa
(velitel), Šlechtická Lenka (strojník), Řeháčková Petra, Flesarová Lenka, Nejedlá Romana,
Sobotková Naďa ml., Dočekalová Liba, Palasová Šárka a Slámová Stáňa. Obě družstva
soutěžila jako třetí v pořadí a tuto pozici si udržela až do konce soutěže. Výsledné pořadí je
následující. Kategorie muži do 40ti let: 1. místo SDH Kotlasy 119,49 b., 2. místo SDH
Újezd 126,60 b., 3. místo SDH Poděšín 137,71 b., 4. místo SDH Matějov 143,06 b., 5.
místo SDH Sirákov 148,03 b., 6. místo SDH Nové Veselí 152,89 b. a 7. místo SDH Budeč
171,23 b. Kategorie muži nad 40 let: 1. místo SDH Újezd 70,84 b., 2. místo SDH Matějov
71,65 b. a 3. místo SDH Březí nad Oslavou 84,69 b. Kategorie ženy: 1. místo SDH Kotlasy
147,20 b., 2. místo SDH Nové Veselí 156,98 b. a 3. místo SDH Poděšín 200,30 b. Odměnou
pro obě družstva za jejich krásné umístění jsou diplomy a poháry. Rozhodčími za náš sbor
byli Vladimír Řeháček a Josef Šlechtický. Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.
R. Nejedlá

O pohár starosty obce Olešenka
V sobotu 14. června proběhla v obci Olešenka hasičská soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty obce“. SDH Poděšín zde reprezentovala opět obě družstva. Poměřila tak své síly
se 14ti družstvy v kategorii muži a s 5ti družstvy v kategorii ženy. Tým mužů byl zastoupen
Lukášem Flesarem, Vladislavem Flesarem, Davidem Nejedlým, Lubošem Palasem,
Antonínem Slámou, Pavlem Slámou a Zdeňkem Sobotkou. Díky svému výkonu s časem
37 s obsadili 3. místo a získali krásný pohár. Ženy, které soutěžily ve složení Dočekalová
Liba, Flesarová Lenka, Nejedlá Romana, Palasová Šárka, Slámová Stáňa, Sobotková Naďa
a Šlechtická Lenka, požární útok úspěšně dokončily, ale bohužel z důvodu porušení
pravidel požárního sportu byly ze soutěže diskvalifikovány. Odvezly si tak „pouze“ diplom
za účast, ale zároveň pěkné zážitky a nové zkušenosti.
R. Nejedlá

Okresní soutěž družstev SDH
V obci Bobrová se v sobotu 21. června uskutečnila okresní soutěž v „klasice“ družstev
SDH okresu Žďár nad Sázavou. Na tuto soutěž bylo pozváno i naše družstvo žen.
Reprezentovaly zde nejen SDH Poděšín, ale celý okrsek Nové Veselí v kategorii ženy spolu
s družstvem z Újezda v kategorii muži. Soutěž probíhala v podobném duchu jako soutěž
okrsková, pravidla však byla mnohem přísnější a náročnější. Rozdělení do třech disciplín je
stejné – štafeta 8 x 50 m, teorie a požární útok. Vzhledem k počtu soutěžících družstev, 10
družstev žen a 19 družstev mužů, se startovalo na dvou základnách. Naše družstvo žen si
vylosovalo startovní číslo 5. Soutěžilo ve složení: Sobotková Naďa (velitel), Šlechtická
14
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Lenka (strojník), Novotná Radka, Flesarová Lenka, Nejedlá Romana, Sobotková Naďa ml.,
Vejvodová Marie, Řeháčková Petra a Slámová Stáňa. Výsledné časy disciplín jsou 84,67
s požární útok a 88,65 s štafeta. Za chyby v požárním útoku byla přičtena penalizace 40 s,
která nás bohužel posunula až na 7. místo. První tři vítězná místa obsadila družstva z obcí
Nyklovice, Chlumětín a Hamry. Družstvo mužů z Újezda se umístilo na 4. pozici.
R. Nejedlá

O pohár starosty obce Sázava
V sobotu 12. července bojovalo družstvo SDH Poděšín o pohár starosty obce Sázava. V
soutěži v požárním útoku se utkalo spolu s dalšími devíti družstvy. Obec Sázava pořádala
tuto soutěž již pátým rokem, družstvo našeho sboru se jí zúčastnilo poprvé. Tentokráte ve
smíšené podobě, tedy ve složení: Chvátal Alois (velitel), Flesar Vladislav (strojník),
Sobotková Naďa, Slámová Stáňa, Sláma Jan, Šlechtický Jiří, Palas Luboš, Nejedlý David a
Sobotka Zdeněk. S časem 69,5 s obsadili 7. místo. Na prvních třech místech skončila
družstva z Újezda, Matějova a Vepřové.
R. Nejedlá

Sportovní odpoledne pro děti
Předposlední prázdninovou neděli, tedy 24. srpna 2008, uspořádal hasičský sbor sportovní
odpoledne pro děti na místním hřišti. Tentokrát v netradičním pojetí, a to v pirátském stylu.
Dětské odpoledne neslo název „O poklad kapitána Flinta“. Pro děti byla připravena řada
tradičních soutěží, jako např. skákání v pytli, překážková jízda na kole, házení kroužků,
rybolov, chůze na chůdách, skládání puzzle apod. Vítězové jednotlivých soutěží byli
odměněni medailí, diplomem a malým dárkem. Potom byla pro děti připravena ještě jedna
soutěž, a to právě hledání pokladu kapitána Flinta, který byl ukrytý na symbolickém
opuštěném ostrově ve ztroskotané lodi. Děti byly rozděleny do dvou družstev a měly za
úkol pomocí mapy najít sedm klíčů, kterými otevřou truhlu s pokladem. Klíče byly ukryty
na různých místech na hřišti – zakopané v písku, uvázané na stromě, v bahnité vodě nebo
v neprůhledných sklenicích s odporným obsahem. Poslední klíč získaly uhádnutím deseti
rozdílů mezi dvěma obrázky. Nakonec museli ještě přeprat kapitánku a kapitána Flintovi a
poklad získali. Děti i někteří pořadatelé přišli převlečeni za piráty a tři nejhezčí masky byly
odměněny. Nejhezčími pirátkami byly Šárka Bláhová a Janička Jágrová, nejhezčí pirát pak
Vojtíšek Šlechtický. Sportovní odpoledne bylo zakončeno tradičním fotbalovým zápasem
mezi svobodnými a ženatými. A opět vyhrálo družstvo ženatých, a to 3:1. Odměnou jim byl
dort ve tvaru fotbalového hřiště.
R. Nejedlá

Cestománie - Jak je na Ukrajině.
Jak se nyní žije v Černobylu.

Letos jsem měl příležitost navštívit tuto zemi,
na východ od nás, kde se před více než 20 lety odehrála katastrofa, která se svými účinky
projevila po celé Evropě – výbuch atomové elektrárny v Černobylu. Jak to zde vypadá
nyní?
Nejprve trochu historie. V černobylské elektrárně mělo být původně 8 bloků s reaktory.
Čtyři již byly v provozu, ostatní se stavěly. Dne 26.4. 1986 se zde prováděly bezpečnostní
testy, ale velice trestuhodným způsobem. Reaktor měl několik stupňů zabezpečení, ale
z důvodu zkoušek byly zablokovány. Při zkouškách došlo k nekontrolovatelnému přehřátí
reaktoru a následnému parnímu výbuchu. Ten rozmetal celou horní část bloku, následný
požár grafitového moderátoru vyvrhnul do ovzduší ohromné množství radioaktivního
materiálu, který se následkem větru rozšířil po celé Evropě. Následkem výbuchu zemřelo
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několik lidí a poté umíraly další desítky lidí následkem ozáření gama záření. Začalo se
okamžitě s napravováním škod na samotném bloku a okolí. Byla povolána armáda, hasiči a
další „dobrovolníci“. Vlastní výbuch nebyl atomový, ale „klasický“, ale i tak nadělal
ohromné škody. V té době byly 4 bloky již v provozu a tři další byly téměř před
dokončením a spuštěním. Následkem výbuchu se spuštění nekonalo, naopak se postupně
odstavovaly zbývající tři bloky, ten poslední v roce 2000. Dnes již není v provozu žádný.
Přesto zde ještě pracuje několik stovek lidí. Po výbuchu bylo nejbližší velké město Priprjatie
vystěhováno a dnes je známé jako „město duchů“. Vše zde zůstalo tak, jak je obyvatelé
opustili. Co kde kdo položil, zanechal, například prádlo na balkonech, tak tu již zůstalo.
Doposud je zde zvýšená radioaktivita a město je neobyvatelné. Další menší město,
vzdálenější, na jih od elektrárny položené, Černobyl, nebylo tak zasažené a dnes zde pár
starých lidí bydlí. Všichni současní zaměstnanci, a také my, bydlí v 60 km vzdáleném městě
Slavutič. Asi 20 tisíc obyvatel. My jsme bydleli v hotelu Evropejskij. Každý den jsme
chodili několik kilometrů na vlakové nádraží a jezdili vlakem, který měl jen dvě stanice –
naši výchozí, a černobylskou elektrárnu, konečnou. Asi hodina jízdy. Stanice v Černobylu
byla kryta oplechovaných tunelem s jediným východem – do elektrárny. Zde již pracovala
ochranka, která nás pustila dovnitř jen s místním doprovodem. Pak následovala šatna, kde se
zaměstnanci převlékli a odtud autobusem přesunuli ke bráně, kde byl vstup do vnitřního
pásma elektrárny. My se odtud přesunuli již pěšky na naše pracoviště. To byla nová hala,
budovaná německou firmou Nukem, na zpracování radioaktivního odpadu. Zde je rozsáhlá
soustava dopravníků na sudy a materiál. Sudy se plní a dopravují k našemu lisu. Zde se sudy
lisují ohromnou silou 2 000 tun a opět přesouvají a seskupují do velkých kontejnerů a
zalévají betonem. Každý den jsme chodili nedaleko „vybouchnutého“ bloku č. 4. Ještě
doma jsme vyfasovali speciální hodinky vybavené měřením gama záření. Tyto hodinky
měří jednak okamžitou hodnotu záření, přepočtenou na hodinu a dále celkový souhrn záření,
jaké jsme „nachytali“. Doma se hodnota pohybovala okolo 0,19 µS/hod (čti mikro sívrt za
hodinu). Již v letadle se však pohybovala okolo 4 µS/hod. Po příjezdu na hotel jsme
naměřili méně než doma 0,09 µS/hod. V samotné elektrárně se hodnota pohybovala podle
místa od 0,2 do maximálních 7,0 µS/hod. Podle ukazatele s mapou na bráně se na několika
místech elektrárny snímá hodnota záření stabilními stanicemi. Nejvyšší hodnota byla přímo
u bloku č.4, a to okolo 45 µS/hod. Hladina záření škodlivá lidem je prý 200 µS/hod. Těsně
po výbuchu dostávali záchranáři dávky několik 10 000 µS/hod. Nikdo se tím však v té době
nezabýval. Po návratu z práce musí dnes každý pracovník přes turniket s dozimetry, které
každého přeměří a zkontrolují, zda nepřišel do styku s radioaktivní látkou a nebyl ozářen.
Jinak Ukrajina jako taková na mě působila jako normální evropský stát. Cestovali jsme do
Kyjeva letadlem, odtud autem do Slavutiče. Po běžné kvalitní dálnici. Okolo jednak staré
dřevěné domky, ale i rozsáhlé výstavby sídlišť ve městech, nové fabriky, silnice. Obchody
jsou plné zboží a běžně otevřené 24 hodin, 7 dní v týdnu. A to nejen ty velké. Platí se
hřivnou, hodnota 1 hřivna = 3,33 Kč. Ceny v obchodech naprosto srovnatelné s našimi.
Docela mě překvapila auta. Kromě pár starých moskvičů zde byla vidět samá nová. Hlavně
německé značky, ale také škodovky. Pobyt byl pouze týdenní a na jednom místě, a tak
neposkytl zase tolik informaci o této zemi. Mluví se zde ukrajinsky i rusky. Ukrajinština je
ruštině podobná, ale má v sobě některá slova podobná více češtině než ruštině (např. názvy
měsíců v roce). Azbuka je podobná ruské azbuce, ale např. „i“ je stejné jako
v latince.V Kyjevě jsme měli trochu času do odletu letadla, tak jsme si udělali malou
projížďku po městě. Navštívili jsme památník k 2. světové válce. Je zde muzeum a ohromná
socha Matka Vlast.
J. Dočekal
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Kronika.
Rok 1972.
Stavby a přestavby.
V čísle popisném 32, vzhledem k tomu, že dosavadní obytné místnosti byly nedostačující,
byly nuceni tuto skutečnost doplniti a to tím, že rozebrali vazbu střechy a přistavěli o jedno
patro výše, čímž se zvýšily obytné místnosti, v dnešní době velmi potřebné k obývání. Na tuto
výstavbu dali novou vazbu střechy a pokryly plechem. Tím se i vzhled tohoto stavení značně
zlepšil, čímž naše obec to vítá s povděkem.
V čísle popisném 33, postupováno ve výstavbě domu tímto způsobem, jak uvedeno v čísle
32, aby se rozšířily obytné místnosti dosavadní úplně nepostačující a to malými rozměry
ploch, jinak se to ani řešit nedalo vzhledem ke stavební parcele, jejíž výměra byla malá.
V čísle popisném 34, postupoval majitel Jan Homola tímže způsobem u obytného stavení
jako u obou stavení předchozích. Jelikož toto stavení bylo stavěno v době roboty, jako
mnoho jiných, bylo zdivo úplně z kamene, čímž místnosti zřejmě trpěly vlhkostí i vzhledem.
Proto tyto kamenné zdi rozebrali až do základů a postavili nové z cihel a tvárnic, čímž se i
vzhled domu značně vylepšil a změnil k lepšímu a byty byly tímto způsobem značně vysušeny
a přizpůsobeny k lepšímu obývání. Toto stavení v první světové válce vyhořelo a to 29.
srpna 1917 a též čísla 32 a 33.
V čísle popisném 39, u majitele Jaroslava Chvátala, bylo postupováno také tímto
způsobem, jako v číslech předešlých. Toto stavení stavěli v době roboty, dle údajů z archivů
z tehdejších držitelů panství Polenského, mělo stáří 200 let. Tato stavba byla celá zásadně
z kamene, mimo jedné klenby z cihel. Proto tato část obytná byla rozebrána do základů,
vykopány nové hluboké základy, šířka stavení rozšířena o 3 metry. Nová vazba střechy,
upraven vzhled této stavby a pokryta plechem. Stavba byla dokončena koncem června 1972.

Volby.
16. září proběhly v Poděšíně volby do sněmovny lidu. Volby probíhali zdařile a plynule a
v počáteční hodině voleb, v 6 hodin ráno, hrála nám hudba místního rozhlasu, která
působila na slavnostní náladu voličů. Celkový počet odevzdaných volebních lístků pro
kandidáta ing. Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničních věcí činí 149 hlasů, na
volebním obvodě č. 111. Jmenovaný se narodil 10.8.1925. Všichni voliči zapsaní do
volebního seznamu pro rok 1972, odevzdali své volební lístky do jednoho jednotně a taková
volba 100% nemá u nás pamětníka. Za necelé tři hodiny bylo odvoleno a skončeno.

Pohled do minulosti.
Poděšín se v minulosti jmenoval Podlešín, jelikož byl pod lesem, celá horní trať směrem ku
dnešním horním lesům. Protože byla jiná vesnice toho jména, naše byla změněna na
Poděšín. Zhoubný požár v Poděšíně vznikl 13.8.1874 a to v čísle 54 u tehdejšího majitele
Dobrovolného. Tento požár zahubil a proměnil v popel celou velkou stranu domů v celé
délce, vše lehlo popelem a požár skončil až v čísle 39 a dále se již nešířil. V roce 1875
v červnu vznikl požár v čísle 15 u tehdejšího majitele Košáka a vyhořela čísla 15, 16, 17, 19,
20. Rodina Košáka tuto usedlost prodala Václavu Doležalovi a odstěhovala se do Pozovic.
V roce 1875 v červnu vyhořel celý Sirákov a několik lidí při tom ohni zahořelo.
(Pozn. redakce: Popis názvu obce zde popsaný se nezakládá na pravdě.)
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (13. část)
Rok 1588
Do 24. ledna hodně sněhu leží. Mrazy jsou každý den veliké. Potom 4 dny pršelo a opět
sněžilo. Sníh je do výšky 1 sáh vysoko (asi 178 cm) Chaloupky ani nejsou pod sněhem
vidět. To trvalo až do března. Od 12. dubna začalo teplo.

Rok 1589
Od minulého roku leží všude mnoho sněhu až 3 střevíce (95cm) a vydržel až do 13. dubna.
Mrazy velké nebyly. Nová zima začala 6. prosince, kdy napadl sníh. Poslední den v roce
padal mokrý sníh z deštěm.
V Nížkově v hamru železném se dělají potřebné věci jako kotle, železa na pluh (radlice)
sekery, motyky, železo na kolesa, vozové kování, kramlice, hřebíky do šindelů, a jiné dobré
věci. V Poděšíně, Sirákově, Olešence, Bukové, Špinově, Rudolci, Újezdě, Matějově je
hodně dobrých hrnčířů, kde dobré věci do famílií (rodin) potřebné jsou po celý rok. Oni jsou
pěkně barevně vybarvené a zdobené.
Robotníci robotují od slunka do slunka hlavně v Poděšíně, Nížkově, Sirákově a v Polné.

Rok 1590
Na den svaté Trojice přišla silná vichřice a bouře s deštěm. To se opakovalo 15. června, kdy
velké kusy ledu padaly. 29. června zase velký vítr a silný déšť přišly. 29. července znovu
velké větry a déšť přišly, to trvalo 4 dny. Nebe bylo černé jako kdyby přišel konec světa.
Voda učinila velké škody v Poděšíně, Nížkově, Rosičce a Sázavě. Deště chodí pořád a
úroda hnije na poli. Úroda byla slabá. Obyvatelé mají starost, aby dožili do jara. Obilí bylo
tuze slabé, zrovna tak pohanka, fazol, mák, hrách i medu bylo málo. Dobře se urodilo akorát
zelí a řepa.

Rok 1591
Letos bylo zavedeno nové písmo a tak každý píše jak se mu to podaří. Horší na úřadech
panských, oni všelijaké čachry tak s písmenama činiti můžou, aby to nikdo přečíst nemohl.
Zima začala 14. prosince.

Rok 1592
Sníh a mráz drží od loňského roku. Největší mrazy byly od 12. ledna do 3. února. Pak již to
bylo lepší. Sníh ležel do 4. dubna a byl 1 a půl kroku vysoký (1 krok = 75cm). Potom se
udělalo teplo. V červenci chodí často bouřky. 18. října napadl první sníh. 22. listopadu silné
mrazy udeřili, ale sněhu je málo. 26. prosince udeřili ukrutné mrazy a trvaly až do příštího
roku. V Sirákově bydlí Honzík zvaný Kučera a Wacslav zvaný Chromey. Obě rodiny mají
hodně dětí a jsou tuze chudí. Každou chvíli jim uhyne dítě na nějakou nemoc.
V Poděšíně se v rybníku ve vsi utopili 2 chlapci ve věku 4 a 7 let. Jedno bylo Neubauera a
druhé Eliáše rychtáře obecního v Poděšíně. V Poděšíně v létě shořela jedna chalupa od
blesku. Shořelo úplně všechno i dobytek, slepice, husy i pes. To bylo v noci, kdy každý
v loži svém odpočívá po těžké robotě. Nezbylo jim zhola nic. 14. října v Nížkově shořelo 5
chalup od světla z loučí smolných v chlívě jednom. Také 1 stará baba tam shořela dočista.
Lidé chodí medovat do pusté vsi Blažkov. Chodí tam z Rudolce, Matějova, Újezda,
Poděšína, Sirákova i Bohdalova. To pak všelijaké narážky jsou, že tam poklady hledáme.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Sport.
Okresní žebříček stolního tenisu.
141. – 150. Kourková Jana, 151. – 160. Jaroš Radim a Eliáš Bohuslav, 161. – 170. Štikar
Jaroslav, 171. – 180. Neubauer Aleš, 191. – 200. Šustr Radek, Chvátal Jaroslav, Smolík
Jaroslav a Maša Stanislav, 201. – 210. Landová Jitka, 211. – 200. Jaroš Zdeněk a Enderle
Stanislav, 281. – 290. Koumar Jan, 291. – 300. Maša Petr.
Z. Jaroš

Kolem daňčí obory.

Výsledková listina přespolního běhu Kolem daňčí obory - 3.
května 2008. Nečekaně vysokou kvalitu měl 1. ročník nového běhu v Nížkově u Žďáru nad
Sázavou. Postarali se o to zejména atleti z Nového Města na Moravě, kteří obsadili v
hlavních závodech první místa. Zatímco Lukáš Kourek zvítězil ve vyrovnaném závodě nad
oddílovým kolegou Petrem Hubáčkem, Lucie Maršánová vyhrála bezpečně před rodinnou
dvojicí chotěbořských atletek stejného jména.
Soutěže veteránských kategorií bezpečně ovládli mužští rutinéři z Chotěboře Tichý,
Schwarz a Málek, v ženách předvedla kvalitní výkon Naděžda Tůmová.
Milým překvapením byla celková účast 58 běžců, v regionu bez běžecké tradice byla
sympatická snaha místního žactva o co nejlepší umístění v soubojích s vrstevníky z
atletických oddílů Nové Město na Moravě, Jihlava, Havlíčkův Brod a Dobronín.
Z mnoha kategorií vyjímám jednu, která nás zajímá, protože se jí účastnili i běžci z
Poděšína.
Výsledková listina přespolního běhu Kolem daňčí obory - 3. Května 2008.
Kategorie Starší žáci (r.n. 1997-99)
Délka trati 600m
1. ENDERLE Vojtěch 1997 Poděšín 2:29
2. ZÁVODNÝ Pavel 1997 Nížkov 2:38
3. BÁRTA Vojtěch 1997 Nížkov 2:42
4. MAREK Aleš 1998 TJ Sokol Nížkov 2:44
5. ENDERLE Jan 1998 Poděšín 2:50
6. KOUNEK Jaroslav 1999 Nížkov 2:56
7. NĚMEC Martin 1998 Nížkov 3:02
Vše jsem nalezl na těchto stránkách: http://www.nizkov.cz/
Z. Jaroš

Koňské příběhy.
1

Rána z milosti. Téměř v každém ročníku bylo odstávče, které mělo kýlu. Ve hříbárně
jsme měli plemennou klisnu z F ročníku jménem Fuga. Narodilo se jí pěkné hříbátko, mělo
však také tuto vadu. Statkový veterinář léčil tyto vady svorkami. Přijel i k tomuto případu.
Hříbě jsme na nastlané slámě obrátili na hřbet, výplň kýly jsme uvolnili a pan doktor přiložil
svorku, která se dle potřeby přitáhla šrouby. Tímto způsobem se postupně oddělila část pod
svorkou a odumřela. Nad svorkou vzniklý zánět vlastně zapříčinil, že kýla srostla. Toto
hříbě bylo umístěno v oddělené části stáje, aby mělo klid. Ono se však protáhlo hrazením a
tuto svorku si utrhlo. Tímto se mu otvor zvětšil a uvolnila se mu střeva, která mu vyhřezla
z břicha na zem. Dostala se mu pod zadní nohy a zranila se mu. Když jsme se vrátili
z pastvin, nezbývalo nic jiného, než toto hříbátko utratit. Zavedl jsem ho na mříž
odpadového kanálu a ránou do čela a vypuštěním krve ukončil jeho utrpení. Během dlouhé
mojí činnosti u koní se mě nikdy něco podobného nepřihodilo.
(pokračování příště)
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Počasí.
Leden.
Leden byl téměř bez slunce, 3x byl déšť, vítr foukal 8 dní, 2x byla mlha. Průměrná polední
teplota 1,3. Napršelo 37 mm. Od 3. do 5. ledna byla vichřice o síle orkánu. Jednalo se o
průměrně teplejší měsíc.
Leden
Ráno
Večer

2000
-4,1
-2,9
1

2

3

2001
-3,6
-2,3
4

5

6

2002
-2,7
-1,3

7

8

9

10

11

2003
-2,5
-1,5
12

13

14

2004
-4,8
-3,7
15

16

17

2005
-3,1
-1,1
18

19

20

21

2006
-7,5
-6,2
22

23

24

2007
1,1
2,1
25

26

27

28

2008
-0,8
0,5
29

30

31

10
5
0
-5
-10

Únor.
Slunečno bylo 8 dní, 1x byl déšť, 2 dny mrholilo, vítr foukal 6 dní, Průměrná polední
teplota byla 3,2°C. Napršelo 5 mm. Jednalo se o teplotně průměrný měsíc a téměř bez
srážek a bez sněhu.
Únor
Ráno
Večer

2000
-0,7
1,2
1

2

2001
-2,4
-0,4

3

4

5

2002
1,4
3,0

6

7

8

9

2003
-6,4
-4,0
10

11

12

2004
-0,7
-0,8

13

14

15

16

2005
-4,6
-2,2
17

18

19

2006
-5,4
-2,6
20

21

22

2007
-0,6
1,1
23

24

25

2008
-1,0
1,0

26

27

28

29

15
10
5
0
-5
-10
-15

Březen.
Slunečno bylo 4 dny, 5x byl déšť, 7 dní sněžilo, vítr foukal 6 dní. Průměrná polední teplota
byla 4,0 °C. Srážek, jak sněhových, tak dešťových, bylo 60 mm. Na březen poměrně dost
sněžilo.
Z. Jaroš
březen
Ráno
Večer

2000
0,6
2,3
1

2

3

2001
2,0
4,3

4

5

6

7

2002
1,5
4,7
8

9

10

2003
1,3
5,2
11

12

13

2004
0,7
3,2
14

15
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