Ročník 12
Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2008

Úvod.

Vážení občané. Přinášíme vám čtvrté letošní číslo Zpravodaje. Přichází poměrně
brzy za číslem předchozím, aby kvůli minulým zpožděním nezačínal nový ročník pozdě.
Zima je v plném proudu, jsou za námi svátky vánoční i Nový rok. Před vánoci jsme ve
školce přivítali nové občánky. Vánoce byly sice mrazivé, ale bez sněhu. Ten začal padat
hned na začátku nového roku. Na severu Čech byly silné mrazy, až -36°C, ale u nás k nám
byla příroda přívětivější. Celosvětová ekonomická krize se začíná projevovat i v našem
okolí. Stavba chodníku s lávkou k Sirákovu bude pokračovat na jaře 2009. Započala
projektová příprava stavebních parcel v lokalitě „K Nížkovu“.
Přejeme všem občanům do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a životních úspěchů.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Noví občánci Poděšína s rodiči.

Novinky. ...........................................................1
Obecní úřad.......................................................2
Obec..................................................................3
Psali o nás. ........................................................5
Internet..............................................................6
Putování po našem okolí – 2. část. ...................6
Školka. ..............................................................8
Místopis Poděšína – 6. část...............................8
Fotografie..........................................................9
Kronika. ..........................................................13
Historie. ..........................................................17
Sport................................................................18
Oznámení........................................................18
Představitelé obce. ..........................................19
Koňské příběhy...............................................19
Počasí..............................................................20

- 09.11.
- 19.11.
-22.11.
- 25.11.
- 28.11.
- 29.11.
- 16.12.
- 20.12.
- 21.12.
- 21.12.
- 25.12.
- 31.12.

Ve věku 85 roků zemřela Anna Chvátalová č.33.
Poprvé padal sníh, který do večera roztál.
Myslivecký ples se skupinou ROMANTIKA.
Zahájeno kácení 9ti stromů po obci firmou Zahrada Vysočiny.
Foukal vítr o síle orkánu.
Hasičský ples se skupinou ACCORT.
Proběhl konkurz na ředitelku MŠ. 1. část.
V kuchyni KD proběhla výroční schůze SDH Poděšín.
Pošesté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.
Ve věku 76 roků zemřela Anna Chvátalová č.39.
TJ uspořádala taneční zábavu se skupinou TOTO BAND
TJ uspořádala Silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.10.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
158. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
159. Veřejnou schůzi ze dne 7. listopadu 2008.
160. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 22.10.2008 o zvýšení ceny za uložení
odpadu na skládce na rok 2009 na 850,-Kč za tunu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
161. Žádost pana Františka Bláhy číslo 63 na skácení dvou javorů na vlastním pozemku
z důvodu nebezpečí úrazu při pádu suchých větví.
162. Prodávat knihu „Na křídlech poznávání obcí Žďárska“ za 200,-Kč.
163. Navýšení počtu dětí v Mateřské škole v Poděšíně na 25 dětí.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
164. Do konkurzní komise na funkci ředitelky MŠ Poděšín starostu obce Zdeňka Jaroše a
Marii Dobrovolnou za zřizovatele, Dagmar Flesarovou, ředitelku školky v Nížkově za
státní správu a Ivu Doležalovou za zaměstnance MŠ, za ČŠI Kraje Vysočina Evu
Bekeovou a za Krajský úřad Vysočina odbor školství Libuši Kolčavovou.

Lesní družstvo.
Dnes 4. prosince přijala členská schůze nového kandidáta na ředitele lesního družstva v
Polné. Novým ředitelem by se od 1. února 2009 měl stát ing. Josef Štaidl ze Žďáru nad
Sázavou. Stávající ředitel Jan Kratochvíl totiž odchází do starobního důchodu.

VYHLÁŠKA č. 1/2008
Poplatek z prodeje vody (vodné) v Poděšíně ze dne 3.10.2008.
a/ poplatek z prodeje vody platí fyzické i právnické osoby, které jsou odběratelem vody z
obecního vodovodu.
b/ vodné se bude měřit 1x za rok, vždy k 30.6 každého roku.
c/ poplatek musí být zaplacen do 1 měsíce od měření a to 16,-Kč/ za m3.
d/ když odběratel nezaplatí vodné do jednoho měsíce od měření, bude mu účtován příplatek
20% z ceny vodného a každý následující měsíc prodlení 20% z ceny vody.
e/ Nezaplatí-li odběratel poplatek do tří měsíců od měření, bude mu odpojena voda na jeho
náklady.
f/ každý odběratel musí umožnit kdykoliv přístup odpovědné osobě určené OÚ ke kontrole
a zjištění stavu vodoměru.
g/ každý odběratel musí mít připojen a zaplombován funkční vodoměr na přívodním
potrubí, mimo výjimky povolené obecním úřadem.
h/ při nedodržení čl. f,g, bude odběrateli odpojena voda na jeho náklady.
i/ po zaplacení poplatku a nákladu na odpojení může OÚ vodu opět připojit.
j/ stanovené poplatky mohou být v průběhu platnosti vyhlášky změněny novou vyhláškou
nebo dodatkem k vyhlášce.
Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne 3.10.2008 a nabývá platnosti
dnem 1.11.2008 a ruší vyhlášku č. 2/1995, která byla schválena dne 30.3.1995.

Stav financí k 31. 12. 2008:
- pokladna:
- bankovní účet:

0,00 Kč
1 900 562,55 Kč

Celkem:

1 900 562,55 Kč
J. Dočekal
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Obec.
Vítání občánků.

V neděli 21. prosince v
10,00 hodin proběhlo ve vyzdobené Mateřské
škole již šesté vítání nových občánků naší obce.
K vítání se dostavili všichni pozvaní občané, a to
Simona a Tomáš Navrátilovi se synem
Matyášem, Hana Palasová se synem Pavlem,
Eva a František Roseckovi se synem Františkem
a Markéta a Pavel Šimkovi s dcerou Barborou.
Vítání zahájila a uváděla Marie Dobrovolná, za
obecní úřad se účastnil starosta Zdeněk Jaroš, za
sociální komisi František Vejvoda. Fotil a
filmoval již tradičně Jaroslav Dočekal a dále
filmovala Zdenka Ptáčková.
Básničky s Natálkou Poulovou, Eričkou a
Ivetkou Sekničkovou, Katkou Markovou, Jiřím a
Vojtěchem
Šlechtickými
secvičila
Iva
Doležalová. Na kytaru hrály a zpívaly Anna
Jágrová a Eva Nejedlá, zpěvem jim pomáhaly
Anna a Jana Nejedlá.
Z. Jaroš

Chodník.
Dne 29. září byl vyměřen prostor pro bagrování
pozemku pod chodník mezi hrází u hospody a
cestou na plácek u prodejny. O den později
došlo k vybagrování základů pro nový chodník.
Další dny práce pokračovala urovnáním terénu,
navážením, rozhrnováním a dusáním štěrku. Dne
3. října bylo provedeno odvodnění a odpad
dešťové vody ze silnice. Od 6. října probíhalo
betonování venkovních obrubníků a o pár dní
později betonování vnitřních obrubníků. Od 13.
října proběhlo vyrovnání pod zámkovou dlažbu
a další tři dny byla pokládaná samotná dlažba.
Souběžně byly provedeny terénní úpravy. Dne 3.
listopadu provedla firma STAKO ořez silnice u
nového chodníku a druhý den bylo provedeno
doasfaltování prostoru mezi silnicí a chodníkem.
Celou akci jste mohli sledovat i prostřednictvím
obecní webkamery. Mezitím došlo 10. října k
betonování obrubníků u telefonní budky a 16.
října tam byla položena zámková dlažba.
Na tuto stavbu jsme získali dotace z POV ve
výši 116.000,-Kč.
Z. Jaroš
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Stromy.
Dne 25. listopadu bylo zahájeno tolik
diskutované kácení vzrostlých stromů
po obci. První den byly skáceny 2
stromy u silnice na Nížkov. Další
kácení bylo dokončeno 11. prosince.
Výběrové řízení na kácení všech
stromů
vyhrála
firma
Zahrada
Vysočiny ze Žďáru n.S., která nabídla
nejnižší cenu. Vyhlášenou obálkovou
metodou všechny stromy získal
Zdeněk Sobotka. Peníze získané tímto
prodejem půjdou na obnovu zeleně
v obci.
Kácení bylo provedeno na základě
proběhlého obecního referenda, které
dopadlo: 65 obyvatel pro kácení a 40
bylo proti kácení, což je nadpoloviční
většina. Doufám, že oponenti kácení
pomůžou při navrhování nové zeleně.
Kácením posledního stromu došlo
k tomu, že tento strom, ve kterém je
zarostlý beton, se vymknul kontrole a
nevyhnul se plotu na školní zahradě.
Celková škoda: 2 sloupky totálně
ohnuté, 1 sloupek jen trochu. Dvě
krátká pole jsou plně zdemolovaná a 4
laťky na bráně také. V této situaci
buďme rádi, že to budoucí památníček
vydržel bez úhony. Ve dnech 18. a 19.
prosince firma Zahrada Vysočiny část
zničeného plotu opravila.
Z. Jaroš

Kontejner.
Velkoobjemový kontejner byl u
kulturního domu od pátku 20. do
pondělí 24. listopadu 2008. Ve
sněhové nadílce do neděle to vypadalo,
že nebude naplněn. Nakonec byl
vrchovatě plný. Obecní zastupitelstvo
chce
i
nadále
pokračovat
v objednávání kontejneru.
Z. Jaroš

Dýchla na nás historie.
Před časem mně zavolal nový majitel domu číslo 31, František Dobrovolný, že objevil
zajímavou věc, tak ať se přijedu podívat. Já jsem nemeškal, vzal foťák a vyrazil. Po příjezdu
jsem viděl vybouranou stěnu k domu číslo 48 a z ní vyčihovaly ohořelé trámy. Podle všeho
se jednalo o trámy původní chaloupky, které po nějakém požáru majitel zazdil do kamenné
zdi. Ohořelé trámy jsem vyfotil a jel domů. Doma jsem ve svém archivu pátral, kdy tento
dům vyhořel.
Našel jsem jenom tento zápis: „29 srpna 1917 vyhořelo v Poděšíně pět čísel. Požár vznikl v
č.p. 50 u Jana Šmirause. Děti si hrály pod kolnou se sirkami a udělaly si tam ohýnek. Od
toho se oheň dostal do uložené slámy, která se vznítila. Při rozhoření nastal vítr, jiskry
začaly létat na malou stranu a při tehdejších krytinách (došky, térový papír, šindel), vyhořeli
Jan Šmiraus č.p. 50, Jan Šimek č.p. 48, Edvard Dobrovolný č.p. 32, František Chvátal č.p.
33 a František Homola č.p.34. Touto dobou byli ve vsi váleční zajatci v několika číslech.
Jako nejbližší ohrožený objekt byl výměnek v čísle 37. Sem přelétaly uhlíky a oharky. 2
muži stáli na střeše a za pomoci mokrých hadrů a větví se podařilo toto stavení uchránit.“
Je zajímavé, že o čísle 31 se zde vůbec nepíše.
Z. Jaroš

Nové stavební parcely v Poděšíně.
Vzhledem k tomu, že Pozemková reforma v obci Poděšín se blíží ke konci a je předpoklad,
že nová čísla pozemků budou začátkem roku 2009 obci,občanům i firmám zapsány na
jednotlivé listy vlastnictví, obecní zastupitelstvo obce Poděšín mohlo konečně na konci roku
2008 rozhodnout o zahájení projekčních prací na stavebních parcelách v lokalitě
„ K Nížkovu “.
V první fázi byla vypracována studie možného umístění jednotlivých parcel s jejich
přibližnou výměrou a tvarem, byly navrženy komunikace i plochy určené k vybudování
některých společných zařízení jako parkovací plochy, plocha pro umístění kontejnerů na
odpad, pro volný čas atd. K některým dílčím změnám nebo úpravám (tvaru a velikosti
parcel) však může dojít při vlastním zaprojektování jednotlivých sítí, pro jejichž umístění
platí určitá pravidla a normy. Jedná se zejména o rozvody vody, kanalizace, plynu,
elektrické energie a instalace sloupů veřejného osvětlení.
V druhé fázi bude zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.
Zásadním předpokladem pro to, aby bylo možno tyto kroky absolvovat, je však schválení
územního plánu, na němž se intenzivně pracuje a k jehož schválení by mělo v roce 2009
dojít. Pokud vše půjde tak, jak by mělo, všechny výše zmíněné kroky by mohly proběhnout
během roku 2009 a začátku roku 2010. Následně bude možno zpracovat prováděcírealizační dokumentaci a zároveň bude možno jednotlivé parcely zaměřit a vytyčit.
Další kroky budou závislé hlavně na financích. Investice do zasíťování a přilehlých
komunikací budou vzhledem k rozpočtu obce veliké a budou určitě vyžadovat nějakou
dotaci. V případě, že se podaří vše výše zmíněné, provede se výběrové řízení a vybere
realizační-stavební firma a bude možno začít se samotnou stavbou.
Na závěr pár čísel a několik informací. Celá lokalita, tak jak je znázorněná zde ve
zveřejněné studii (uprostřed zpravodaje), má výměru cca 2,2 ha a skládá se ze 17 parcel
různých velikostí (od necelých 700 m2 do 1200 m2), volných ploch a komunikací.
Předpokládané náklady na její vybudování a zasíťování jsou 5-7 mil Kč. V případě, že vše
dopadne dobře a stát bude ochoten tuto akci dostatečně finančně podpořit (dotace), je
optimistický předpoklad dokončení lokality a zahájení prodeje parcel novým stavebníkům
v první polovině roku 2011.
F. Rosecký
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Psali o nás.
Pevnost v Poděšíně.
V čísle 1/2007 kulturně historickém a vlastivědném sborníku Polensko vyšel na stránkách 1
až 7 článek, který napsal pan Dušan Cendelín a jmenuje se „Staré mapy jako inspirační
zdroj vlastivědné činnosti“. V tomto článku autor píše o pevnosti u Poděšína, o které jsme
vás již informovali v našem Zpravodaji.
Polygonální objekt u obce Poděšín.
Prvním zajímavým objevem ve starých mapových listech Plenila byl zvláštní polygonální
objekt, zobrazený ve druhém vojenském mapování. Je zakreslen asi jeden kilometr
jihovýchodně od obce Poděšín. Má tvar nepravidelného zdvojeného pětiúhelníku a je-li
zakreslen v měřítku, jednalo se o objekt značné velikosti. Polygonální tvar napovídá, že se
jednalo o vojenský objekt, které byly realizovány od třicetileté války až do počátků 19.
století. Příklady jsou známy i odjinud, včetně jejich zobrazení. V poslední době bylo
zkoumáno například bojiště z roku 1647 u Třebele v Čechách. Na Polensku je ostatně
starých vojenských objektů známo více. Malá čtvercová reduta u Stáje, dnes zaniklá lineární
u Zhoře a patří k nim s největší pravděpodobností i půlkruhové opevnění u Nových Dvorů
kousek od Polné.
Na jaře roku 2005 jsem se vydal do Poděšína a jeho okolí, abych prozkoumal místo, kde by
se měl nacházet zobrazený pentagonální objekt. Laskavě mě tam doprovázel starosta obce
pan Zdeněk Jaroš, za čož mu dodatečně děkuji. Celý prostor jihovýchodně od obce je dnes
rozlehlé pole na protáhlé planině mezi mělkými údolími. V současnosti nic nepřipomíná
nějaký rozsáhlý objekt, který zde však skutečně byl. Jistě by zde velice pomohla letecká
archeologie.
Písemnou zmínku o stavebních aktivitách, které se nepochybně mohou týkat pouze
zmíněného objektu, našel po mé návštěvě právě zmíněný pan Zdeněk Jaroš v jedné rodové
kronice, kde je uvedeno - citace:
„Kámen na pevnost se vozil z panství Rudoleckého a Polenského. Vozil každý, kdo musel
robotovat, měl koně nebo voly na tahání. Za tuto práci dostávali peníze a měli odpuštěnou
část robot se spřežením. Všechny přilehlé vsi na obou stranách moravsko-českého pomezí
toto musely dělat. Podle zápisů se jedná o léta 1779 – 1786.“ Zápis zapsal rychtář Rudolce
Adalbert (Vojtěch) Flesar, narozen v Sirákově.
Tolik z dopisu pana Jaroše, který mi napsal v únoru 2006.
Znovu jsem se vrátil ke starým mapovým listům a teprve teď jsem zjistil, co jsem dříve
přehlédl. Pentagonílní objekt je pouze na mapě druhého vojenského mapování, nikoliv však
na mapování prvním ze šedesátých let 18. století. Stěží lze předpokládat, že by unikl
v otevřené krajině očím kartografů, s největší pravděpodobností tedy ještě neexistoval. To
potvrzuje i údaj z rodinné kroniky, kde je začátek stavby udáván 1779 a konec 1786, tedy
velice dlouho od doby prvního mapování. Doba stavby se překrývá s dobou úprav některých
mapových listů prvního vojenského mapování. V tomto případě však mapový list Polenska
buď nebyl aktualizován, což je nejpravděpodobnější, nebo se objekt jevil jako nehodný
dodatečnému záznamu. Druhou možnost prakticky vylučuji, protože to by odporovalo
jakékoliv logice. Šlo přece o mapování vojenské.
Existenci pevnosti nedaleko Poděšína, která zde byla ke konci 18. století a přežila zde až
minimálně do roku 1819 a možná i déle, lze tedy brát jako nezpochybnitelný fakt. Kromě
přesné doby vzniku a přibližné doby zániku známe její hrubý půdorys bez detailů; o motivu
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vzniku stavby se můžeme zatím jen dohadovat. Historické události té doby však něco
naznačují a snad by se tím směrem mohl odvíjet i případný další badatelský zájem.
Době vzniku pevnosti u Poděšína předcházela pohnutá doba válek o rakouské dědictví ve
čtyřicátých letech 18. století, ve kterých proti Marii Terezii stálo nejen Prusko, ale i vojska
francouzská. Následovala tzv. sedmiletá válka v letech 1756 – 1763, na které se Rakousko
podílelo v boji proti Prusku samostatně i jako koaliční spojenec rusko-sasko-švédský. Boje
skončily Hubertsburgským mírem, v němž se Marie Terezie definitivně vzdala Slezska i
Kladska. Po roce 1763 nastal mezi Rakouskem a Pruskem klid zbraní, jež přerušila až válka
o bavorské dědictví v letech 1778 – 1779. Prusové vtrhli do severních a východních Čech,
ale dobrá obrana je přinutila stáhnout se do Saska. V mírové smlouvě z Těšína ze dne
13.5.1779 se císařovna zřekla Bavorska i Falce.
Je velice pravděpodobné, že právě posledně zmíněná válka byla onou motivací, která v roce
1779 iniciovala stavbu pevnosti u Poděšína. Prvotně snad měla bránit vpádu Prusů
z východních Čech na Moravu, pokračování její výstavby i po stažení pruských vojsk
z Čech však dokládá neslábnoucí obavy monarchie ze svého severního souseda.
Strach z Pruska, podmíněný trpkými zkušenostmi válek, vedl také prakticky paralelně se
stavbou pevnosti u Poděšína (dle zápisu v kronice 1779-1786) i k výstavbě pevnostních
měst Terezína u Litoměřic (1780-1784) a Josefova u Jaroměře (1780-1787). Terezín a
Josefov nařídil vystavět císař Josef II., u poděšínské pevnosti se dá předpokládat, že to byla
již Marie Terezie, která rok na to zemřela. Domnívám se, že lze vyloučit, že tato stavba na
pomezí Čech a Moravy byla nějakou soukromou iniciativou majitelů okolních panství, byť
na ní, jak uvádí zmínka v kronice, byli asi nějakým způsobem zainteresováni.
Mimořádně zajímavý historický problém čeká na širší zkoumání. Především v archivech
s listinami minimálně zemského významu, ale i v archivech, kde jsou uloženy listiny
jednotlivých přilehlých panství z obou stran česko-moravské hranice u Polné. Aniž známe
výsledky případného budoucího bádání, musela být poděšínská pevnost kvalitativně zcela
něco jiného než běžné polní opevnění, jakých je na našem území poměrně dost. Tato měla
zpravidla pouze taktický význam a vyznačovala se jednoduchou rychlou výstavbou
s prostými zemními pracemi a fortifikačními prvky dočasné životnosti. Sedm let stavění
aktivity u Poděšína hovoří o něčem jiném. O něčem, co mělo ještě před počátkem stavby
Terezína a Josefova plnit patrně podobné funkce jako tyto významné městské pevnosti.
Opsal:Z. Jaroš

Internet.
Novinky na www.podesin.cz
- 03.12.2008 - Zpravodaj 3/2008
- 05.12.2008 - Vyhláška 1/2008 Poplatek z prodeje vody (vodné)
- 06.12.2008 - 100 let sboru dobrovolných hasičů Poděšín

J. Dočekal

Putování po našem okolí – 2. část.
Nejbližší kopce.
Dnes navštívíme kopce v našem nejbližším okolí. Někteří si možná řeknou, proč o tom píši,
to přece každý zná. Ale víme, že polovinu vydaných kusů Zpravodaje čtou občané, kteří
nejsou z Poděšína. A i já, ačkoliv zde žiji hodně let, jsem donedávna něco z okolí také
neznal. V závorce je opět uvedena vzdálenost vzdušnou čarou a směr od Poděšína.
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Vyhlídka na Blažkově. (2,7 km JV)
Na vyhlídku se od nás dostaneme několika cestami. Nejjednodušší je od silnice Sirákov –
Újezd, od rozcestí po modré turistické značce. Po levé straně mineme hájovnu (za ní se
nachází pravděpodobné místo zaniklé obce Blažkov), překřížíme cestu Sirákov – Bohdalov
a na konci lesa je turistická směrovka doprava, kam odbočíme. Po pár desítkách metrů se
dostaneme po lesní cestě na okraj lesa a jsme na vyhlídce (680 m n.m.). Je odtud krásný
výhled do kraje od jihozápadu po severovýchod. Vidíme část Sirákova, celý Poděšín,
vpravo kopec Rosičku, za ním vzdálený Borovský kostel a zcela vpravo žďárské komíny.
Jestliže se vrátíme z vyhlídky zpět na hlavní cestu a pokračujeme asi 200 m dále, dostaneme
se na další rozcestí, kde po cestičce vpravo se dostaneme na vrchol Blažkova (693 m n.m.).
Je zde lavička a rozseč s nápisem od F. Dobrovolného. Po hlavní cestě dále mineme na
pravé straně Samotín, patřící k Poděšínu, za ním studny pro náš vodovod a dostaneme se do
Rudolce. V Rudolci se dáme na silnici doprava na Stáj a po půl kilometru na křižovatce
doprava na Janovice. Ve Špitálském lese vpravo je cesta na Samotín, nedaleko od cesty
v lese je smírčí kámen, o kterém jsme již několikrát psali a vpravo od silnice pramení
Poděšínský potok. Chystáme zde dřevěné označení pramene a úpravu studánky. Domů se
dostaneme buď přímo po lesní cestě okolo Samotína nebo po silnici přes Janovice. Pokud
bychom pokračovali z Rudolce na Stáj, tak po kilometru se dostaneme nahoru nad Špitálský
les na Rudoleckou vyhlídku. Zde je krásný rozhled po kraji na opačnou stranu, než na
Blažkově, tedy Bohdalov, Nové Město, Jámy.
Rosička. (4,7 km SV)
Rosičský kopec je po Blažkově druhý nejvyšší v našem okolí. Dostaneme se na něj přes
Nížkov, kde můžeme navštívit místní kostel a kostnici, která patří mezi největší na světě a
přesto není moc známá. Za Nížkovem odbočíme ke „Gigantu“ až na parkoviště pod
kopcem. Dále po cestě až na vrchol (645 m n.m.). Zde již od roku 2001 stojí nová rozhledna
s vyhlídkovou plošinou vysokou 24 m . Zde je krásný rozhled všemi směry. Každým
směrem je na zábradlí panoramatická mapa s popisem. Mezi nejvzdálenější místa patří
Jihlava, Lipnice, Nové Město. Po návratu z kopce přes obec Rosička, můžete na silnici
doleva na Sázavu. Zde za silnicí Nížkov – Sázava je místní JZD a za ním můžete navštívit
vysoký železniční viadukt přes údolí Sázavy a starou trať.
Peperek. (9,1 km SV)
Na vrchol Peperku (675 m n.m.) lze z Hamrů, části Šlakhamry Na Konci Světa od
hlídkujícího vojáka , po žluté turistické značce. Na vrcholu kopce je Čertův kámen, k němuž
se váže pověst o čertovi z doby, kdy se zde těžilo stříbro. Na Peperku však dobrý výhled
není, protože je zarostlý stromy.
Kyjov. ( 9,6 km JV)
Kopec Kyjov je druhý nejvyšší vrchol Arnoleckých hor (702 m n.m.). Nejvyšší je Havlina
(706 m n.m.) a třetí Dědkovská hora (694 m n.m.). Na kopec se dostaneme po lesní cestě ze
stejnojmenné obce Kyjov. Vrchol je již hodně skalnatý, ale výhled neposkytuje, pro vysoké
stromy okolo. Havlina je u Chroustova, je zde postaven vysílač a přístup je i autem.
Vejdoch (15,8 km V )
Tento kopec (662 m n.m.) nedaleko Jam má naopak výborný rozhled po celém kraji. Vede
k němu polní asfaltka. Okolo pole, louky a panorama na všechny strany stojí za to navštívit.
(Pokračování v příštím čísle)

J. Dočekal
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Školka.
Konkurzní řízení.

V úterý 16. prosince proběhlo první kolo konkurzního řízení na
ředitelku Mateřské školy v Poděšíně. Do konkurzní komise byli jmenováni: Zdeněk Jaroš starosta obce a Marie Dobrovolná za zřizovatele, Dagmar Flesarová - ředitelka školky
v Nížkově za státní správu, Iva Doležalová za zaměstnance MŠ, za ČŠI Kraje Vysočina Eva
Bekeová a za Krajský úřad Vysočina odbor školství Libuše Kolčavová. Do druhého kola
postoupila jediná uchazečka Hana Říčanová ze Žďáru n.S.
Druhé kolo proběhlo 7. ledna 2009 v 10:00 hodin v místnosti obecního úřadu, ve stejném
složení. Konkurzní komise došla k jednomyslnému rozhodnutí a to paní Hanu Říčanovou
navrhnout zastupitelstvu obce Poděšín jako vhodnou uchazečku na ředitelku Mateřské školy
v Poděšíně.
Zastupitelstvo obce na pátečním zasedání dne 9. ledna rozhodlo jmenovat od 1. února 2009
novou ředitelku Mateřské školy paní Hanu Říčanovou. Zastupující ředitelka paní Alena
Vondráčková končí ve školce k 31. lednu 2009.
Z. Jaroš

Místopis Poděšína – 6. část.
7. K Nížkovu.
Nejsevernější částí obce je lokalita „K Nížkovu“ patří sem původní domy číslo 21, 22, 56,
62 a zbourané číslo 52. Na jeho místě byla v roce 1991 vybudována nová asfaltová cesta do
polí a kolem ní jsou nově postaveny domy 87, 88 a 92. Název vznikl tak, že domy jsou
postaveny u silnice směrem k Nížkovu. Za posledním domem je cesta do polí a k
„Cikarům“. Na křižovatce stála od roku 1962 autobusová čekárna, od roku 1987 v ní byl
sklad materiálu a nakonec byla v roce 2006 zbourána. Na domě č.56 je od nepaměti
výšková značka.
V průběhu pozemkové reformy obecní úřad nakoupil pozemky a vyměnil je za pozemky za
domy čísly 21, 87, 88 a dále za pozemky vedle Cikarské cesty k Nížkovu a po vyhotovení
územního plánu bude tato lokalita rozšířena o cca 17 stavebních parcel.

8. K Sirákovu.

Lokalita „K Sirákovu“ začala vznikat v roce 1929, kdy Jan Jaroš postavil dům číslo 58 a
1930 Josef Košák dům číslo 59. Je pravda, že dříve zde stály 2 obecní pazderny, ale ty se
stavěly vždy za vsí. Dále zde byly postaveny domy číslo 61, 68, 78, 80, 82, klubovna č.95 a
zařadíme sem ještě bývalou pazdernu č.55. Druhá pazderna již byla zbourána a na jejím
místě stojí dům číslo 78. Název tak vznikl proto, že domy jsou postaveny u silnice směrem
k Sirákovu. Tam, kde dnes stojí číslo 68, býval rybník. Za zrušenou pazdernou bývalo
hřiště, které zde, i když v jiné podobě, je dodnes. U hřiště býval rybníček a bažina. Nyní zde
ještě za číslem 55 stojí od roku 1999 plynová regulační stanice pro obce Poděšín a Sirákov.
V roce 1999 byl zbourán před č.58 starý zděný transformátor, když rok před tím byl
postaven nynější transformátor a nové el. vedení, které vedlo až do „Chobota“. Most
k Sirákovu přes „Poděšínský potok“ byl postaven v roce 1904. V roce 1925 byl stržen
povodní a postaven provizorní dřevěný. O rok později 1926 byl postaven nový
železobetonový most. Silnice, která vede na Sirákov byla postavena v roce 1890, kdy se
stavěla silnice na Polnou. Dříve zde ve starých mapách žádná silnice nevedla. Poděšín byl
se Sirákovem spojen takzvanou Polenskou cestou. Na hřišti, co si pamatuji, byla vždy koule
na vrhání schována v dolíku pod sloupem elektrického vedení.
Z. Jaroš
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K Nížkovu č.p. 21, 22, 56, 62, 87, 88, 92.

Kaple po skácení stromů.

K Sirákovu č.p. 55, 59, 61, 68, 78, 80, 82.

Zazděné ohořelé trámy v č.p. 31.

Tři králové I.

Mikuláš, anděl a čerti.

Tři králové II.

9

Palas, Šimková, Navrátil, Rosecký.
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Stolní tenisté na turnaji v Poděšíně.

Členové konkurzní komise na místo ředitelky MŠ:
Od leva: Dobrovolná Marie, Bekeová Eva, Jaroš Zdeněk, Flesarová Dagmar, Doležalová Iva a Kolčavová Libuše.
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Kronika.
Pokračování roku 1973.
Teď již před svátky se vodojem naplnil a vody bude dost. Na svátky vánoční se sníh ztratil a
bylo jako o velikonocích. Takové mírné počasí vydrželo až přes nový rok.
Do základní školy u nás docházelo letos 14 dětí, dvě do pomocné ve Žďáře n.S.
Narozené děti v roce 1973: Sobotka Václav č.57, Šlechtická Jana č.5, Homolová Naděžda
č.20 a Homola Viktor č.34.
Úmrtí v roce 1973: 28.5. Jan Kolář ze Samotína, stáří 70 roků, 30.12. Rudolf Musil č.38,
stáří 89 roků.
JZD hospodaří dosti dobře, což je vidět i na obratu v Jednotě a pohostinství. Jednota má
obrat 725.000,-Kčs, pohostinství 205.000,-Kčs. V naší obci je 230 občanů. JZD má asi 100
členů.

Rok 1974
Jak již jsem uvedl, pěkné počasí zůstalo i po novém roce. Až 7. ledna přišly deště a námrazy,
které 14. ledna vrcholí katastrofou. Jinovatka zpřetrhala elektrické vedení a vyvracela a
zpřelámala i kovové stožáry. Elektřina nebyla od 14. do 18. ledna. U Nového Města n.M.
ještě déle byli bez proudu. Byla velká sháňka po svících a lampách na petrolej. V lesích byla
velká pohroma. V Poděšíně nejvíce horní lesy od Samotína, úplná zkáza. Takovou kalamitu
my staří pamatujeme jen v roce 1929. Kolem Nového Města ještě horší, jsou tam na
brigádách lesnické školy a brigádníci ze Slovenska. Po jinovatce přišly deště, které trvaly
celý týden až do 21.1., pak hezky jako z jara. V Iránu noviny oznamují mráz -19°C. U nás
tedy leden zimu žádnou nepřinesl. Jmenované srážky přišly strašně vyprahlé zemi vhod,
proudy se částečně nalily, ale zem do velké hloubky nenasákla. Začátek února byl zase
deštivý i sníh padal, ale bez mrazu. 10. února zase krásně až do 26, kdy se ochladilo a byl
5°mráz a 27 byl velký vítr. Březen zase hezky, v kraji i zde na Vysočině se dělá v poli. Půda
je suchá, jak ani někdy na konci dubna nebývá. 21. března, první jarní den, krásně 20°C
tepla a tak stále hezky až do konce března. Ani první den v Aprílu počasí nepokazil, ač to k
tomu nasvědčovalo, velké sucho trvá. Duben stále hezky a sucho až 12. na Velký pátek
navečer asi 2 hodiny déšť. 14 byl mráz, který se asi projeví na ovoci. Po mrazu zase hezky.
Stále zamračeno, strojí se k dešti a stále nic ani o našem pouti. 28. zamračeno, ale voda
žádná. 27.4. o pouťové zábavě nám ke vší spokojenosti zahráli „Plzeňáci“, účast byla pěkná
a bylo veselo. A tak končil zas jeden jarní měsíc bez deště. Květen začal pěkně pomalu pršet,
i druhého celý den pršelo, a tak se to střídalo, často pršelo. Úroda se ukazuje pěkná, až na
jetele, které se musí vesměs vyorat. V pondělí 20-tého překvapila zpráva o úmrtí Josefy
Sedlákové č.31. Zemřela náhle na mrtvici ve stáří 67 roků. Loňského roku také mladší
chlapi ustavili klub volejbalistů. Upravili hřiště za vsí a 2. června se hrál první zápas
okresního přeboru Poděšín – Prosetín a Nížkov – Vlkov. Vyhráli Poděšín a Nížkov.
Z prvního na druhý červen byl vydatný déšť, jaký letos ještě nebyl. Červen celý deštivý a
chladný, vody za červen spadlo víc než loni za celý rok. Sena se sklízejí špatně. Družstvo
muselo seno silážovat. Záhumenkáři při velké píli i v neděli jakž takž seno usuší. Dnes,
8.července, kdy údaje za červen zapisuji, není seno ani u záhumenkářů doma. Stále prší a
zima. Do konce června též se uskutečnila práce na regulaci potoka od Jednoty
k Sirákovskému mostu. Nový most pod Jednotou i přechod pro pěší je hotov. 9. – 14.
července uspořádalo JZD zájezd do NDR, jelo 38 osob. Zájezd byl zdařilý, dobrá
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organizace, takže účastníci byli velmi spokojeni. Deštivé a studené počasí trvalo až do Svaté
Anny. Potom nastala velká vedra až 30°C. Sena se douklízí vesměs špatné, suší se otavy, té
je méně, ale je pěkná. Na žně není ani pomyšlení, obilí je vesměs zelené. V červenci
zaznamenávám dvě úmrtí. Emílie Sedlecká a Vratislav Palas stáří 49 roků. Byl již 3 roky
v invalidním důchodu. Nešťastník velice trpěl, asi rakovina. Dne 18. ráno odjel ve svém autě
k lesíku „Borovičku“ a tam kulovnicí si vzal život. Pohřeb měl 22. bylo hezké počasí, za
účasti myslivců a velkého doprovodu poděšínských občanů na hřbitov do Sázavy. Žně se
dostavily až v druhé polovině srpna, obilí pěkné, ale častými dešti moc polehlé, takže hodně
slámy i zrní zůstalo na poli. Celkový výnos v Poděšíně byl 36q/1 ha. Mohlo být nejméně
40q. Otavy se klidily pěkné, ale suchého krmení bude málo. V září byly časté přeháňky, zdá
se, že ač byla země v minulých dvou letech ochuzena, letos se vše vyrovnává. Sklizeň
bramborů se protahuje, ozimy žádné zasety nejsou. Na konci září přijeli na odbahnění
návesního rybníka z Havlíčkova Brodu. Práce jim šla pěkně, bylo dosti hezky a byly dobře
strojově vybaveni. Na lovišti bylo až 2 metry vysoká vrstva bahna. Vše odváželi do vsi a
hodně buldozerem vyhrnuly, takže za necelý měsíc byl rybník čistý. Též byla překopaná hráz
a byly dány silné roury. V Poděšíně letos poprvé vybírali brambory se dvěma kombajny, i
brigádníků bylo dost. Brambory se brzo vybrali, což bylo dobře, neboť z 21. na 22. října
napadlo více jak 10 cm sněhu. Vázla i doprava, družstva, která si nepospíšila, špatně a za
velkých ztrát je poslední dny v říjnu a v listopadu vybírali. Výnos u nás 200q po hektaru.
V listopadu se začala sklízet burka, na poli bylo velké mokro. Po desátém se počasí zase
ustálilo a nechalo se zase slušně všechny podzimní práce dokončit. Ke konci listopadu zase
přeháňky, takže letos v zimě bude vody dost. V prosinci přeháňky sněhové i déšť. 7. prosince
dost sněhu, vody všude po kotníky. V otevřeném rybníce nemohou 60 cm roury vodu odvést.
Tak dluh vody za poslední 2 roky bude vyrovnán, ne-li více. V neděli 8. prosince ráno vody
50 cm nad podkovou splavu a jmenované 60 cm roury. Regulace potoka měla křest. Většina
občanů se domnívala, že potok je zbytečně široký. Avšak teď se ukázalo že ne. Voda ve
zmíněný den šla těsně ve výši kamenné regulace. V severních Čechách u Litoměřic i jinde
byl stav ohrožení. Devátého a desátého přišly mrazíky, které vodu pozastavily a dne 13. již i
60 cm roury vodu odvedly. Druhá polovice měsíce stále přeháňky. I nový rok se nezměnil,
teploty stále kolem 10°C, a tak zase skončil jeden rok, který byl pro zemědělce dosti dobrý,
až na ten předčasný sníh v měsíci říjnu, kdy byla ohrožena sklizeň brambor.
Na věčnou paměť občanům Poděšína musím zaznamenat, že od 5. listopadu 1974 je uzavřen
hostinec. Bývalý vedoucí Bláha z č.63, pro zaměstnání zootechnika a hlavně, že mu to není
zapotřebí dal výpověď. Na tuto událost není v Poděšíně pamětníka. Ani za doby nevolnické,
kdy v různých obcích za trest pivo se nečepovalo, v Poděšíně u rychtářů Roseckých ano.
Pro nedostatek dětí bude v roce 1975 uzavřena základní devítiletá škola. Obrat v Jednotě
činil 750.000,-Kčs. Narozené děti v roce 1974 v č.21 Homola Josef – děvče, v č.56
Landsman Ladislav – děvče. Úmrtí v roce 1974: Josefa Sedláková, stáří 67 roků, Emílie
Sedlecká, stáří 84 roků, Vratislav Palas, stáří 49 roků.

Rok 1975
Rok slavného 30-ti letého výročí osvobození ČSR od fašismu. Leden je stále bez sněhu,
teploty kolem 10°C i více. Půda je vytuhlá jako na jaře. Provádí se podzimní orba, které
hodně od podzimu zůstalo. Od 1. ledna přichází též v platnost sloučení JZD Poděšín a JZD
Sirákov. Konečné ustavení přijde asi v únoru. V únoru je stále pěkné počasí, Mrazíky na
sucho, ale sluníčko pálí jako na jaře, až 18. se ochladilo a napadlo asi 10 cm sněhu.
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Sloučení JZD Poděšín a JZD Sirákov s názvem „30 výročí osvobození“. Jeho
představenými jsou následující členové: Předseda – Cupl Jan, Počítky, Agronom – Sláma
Jan, Poděšín, 2. agronom – Jágr Josef, Poděšín, 3. agronom – Bečka František, Sirákov,
Zootechnik – Jaroš Jiří, Sirákov, 2. zootechnik – Bláha František, Poděšín, 3. zootechnik –
Jelínek Jaroslav, Sirákov, Ekonom – Švoma Jaroslav, Budeč, Účetní – Dočekal Jaroslav,
Poděšín, 2. účetní – Jarošová Marie, Sirákov, 3. účetní – Chvátalová Růžena, Poděšín, 4.
účetní – Jozlová Ema, Polná, Skladník – Holcman Jan, Sirákov, 2. skladník – Nejedlý Alois,
Poděšín, Mechanizátor – Sobotka Miloslav, Nové Veselí, Vedoucí dílny – Peřina Miroslav,
Sirákov. Pojmenování družstva nebylo náhodné, neb celá ČSR letos bude oslavovat 30.
výročí osvobození nad fašismem, hlavně sovětskou armádou. Když družstvo ponese tak
slavný název, přejeme mu do začátku, aby dobře hospodařilo a členové byli spokojeni.
V březnu počasí stále pěkné. V druhé polovině měsíce začíná se pracovat na poli. 22. mráz
8°C a 25. začalo sněžit, a tak bylo i o velikonocích, kdy napadlo 8 cm sněhu. V dubnu bylo
stále chladno, přeháňky sněhové a mrazíky. V druhé polovině počasí lepší, dosívají se jařiny
a sází brambory, všechny strojově. Posledního dubna musím zaznamenat dvě náhlá úmrtí.
Zuzana Dobrovolná č.54, stáří 44 roků. František Koumar č.44, stáří 78 roků. Koumar
obzvláště překvapil v neděli odpoledne byl v hospodě. Ještě v pondělí něco pracoval.
V úterý se mu přitížilo, odvezli jej do nemocnice a ve středu byl mrtev. První máj se dostavil
ráno s deštěm. Asi v 8.30 déšť ustal a tak se mohl důstojně za pěkného počasí oslavit. Letos
obzvláště slavně, neb tomu bylo 30 roků, co jsme sledovali postup ruské armády, jak
nezadržitelně žene fašisty. V neděli 4. se konal pohřeb Zuzany Dobrovolné. V pondělí 5.
pohřeb Františka Koumara. Osmého večer uspořádal MNV se školou lampiónový průvod
dětí od školy ke kulturnímu domu. Tam za účasti domácích občanů, přednesl projev Brukner
z Nížkova o událostech v našem okrese před 30 roky. Děti předvedli pěknou besídku.
Občané vše kvitovali potleskem. Dne 9. května jsme my starší vzpomínali na rok 1945, kdy
celou noc a brzy ráno ujížděli z Blažkova kopce přes Sirákov na Poděšín německé jednotky
a jen se ptali, kde Američané. Občané jim jen říkali, všude jsou Rusi. Oni jeli již bez cíle a
v odpoledních hodinách, již jich bylo v Poděšíně na stovky zajatých. Jako první do Poděšína
z Ruské armády přijel na koni mladý vojáček, jen se ptal, kde germáni. Vůbec se nezastavil
a ujížděl k Polné. Tanky za ním přijeli až za hodinu. Nevíme jistou pravdu, ale říkalo se, že v
Polné ho měli Němci zastřelit. Moc jsme jej litovali, neb přijel jako první vlaštovka, která
přinesla svobodu. Měsíc květen byl letos příznivý. Dosti pršelo a bylo velké teplo, takže
úroda se zdá být pěkná. Začátek června bylo hezky, začala se dělat sena. 8. na Medarda
pršelo a bude se letos asi špatně sklízet. Stará pranostika se i letos do puntíku splnila. Za
celý měsíc jen pár dní bylo hezky. Často velké bouře, 22. odpoledne bouře a průtrž mračen.
Za 20 minut při otevřených 60 cm rourách, jelikož není hráz ještě hotova, voda šla 50 cm
nad podkovou u splavu. Potom 4 dny hezky, ale v sobotu 28. zase déšť a prší a prší. Dne 1.
června celou noc a celý den prší, všude stojí voda. Tak pusto u nás nebude, jak se říkalo, až
se vše vydrenážuje. Voda za poslední roky zase spadla a vláhy je zase dost. Červenec byl
dost pěkný, vždy asi na týden přišel déšť. V neděli 6tého června jsme doprovodili na
poslední cestě Františka Homolu, zemřel ve stáří 88 roků. Družstevníci jedou 21. – 25. na
zájezd do Maďarska. V červenci letošního roku též byla slavná ČS spartakiáda. Z naší obce
cvičily skladbu „Rodiče s dětmi“ Růžena Chvátalová se čtyrletou dcerou Renatou. Za ženy
též Ema Jozlová, která cvičila i v Praze. Obec dokončila práci na regulaci návesního
rybníka. Hodně pomohl pan Došek z Janovic s pásovým traktorem „Stalincem“. Srpen
podstatně nezměněn, obilí pozvolna dozrává. Dne 7. prvně začaly mlátit ječmen. Žně
skončily ještě v srpnu, bylo pěkné počasí a obilí vesměs nepolehlé. Pšenice málo sypala, ale
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ječmen a oves dost. Celková průměr 30q na 1ha. Hodně ječmene a ovsa zůstalo na poli,
takže celkový průměr byl slabší než se očekávalo. Ve družstvu budou muset krmné dávky
hodně snížit oproti minulým rokům. Otav na sucho se též málo sklidilo, zůstaly i neposečené
louky, což u nás nikdy nebývalo. Bude vše chybět k vyživení tak velkého stavu hovězího
dobytka. V září bylo počasí pěkné, vybírání bramborů šlo rychle. Pomáhali brigádníci ze
škol a dva kombajny. Výnos byl letos také slabší 190q/1ha. Do lihovaru se málo vozily ze
všech se třídil konzum. V obci se dokončila hráz. Stromy na hrázi byly vykáceny i na „Malé
straně“, náves se hodně zlepšila. Slunce pěkně svítí na Jednotu i na Malou stranu. Vodních
srážek zase poskrovnu, vodojem zásobuje jedině voda od Samotína. Na začátku října přišly
dva mrazíky, nějaké brambory na povrchu a okroužená burka pomrzla. Celkem říjen byl
příznivý, nechalo se vše sklidit a dosít ozimy. V obci se ke konci měsíce betonoval most ke
kulturnímu domu. V listopadu bylo stále pěkné počasí. Sklidila se burka, které letos bylo
hodně i bílá řepa s mrkví. Až 19. veliký studený vítr a 21. napadlo 20cm sněhu. Zmrzlo
vůbec není, snad do Vánoc povolí, aby zem zmrzla, neb by to byla zkáza pro jetele. Již po
dva roky u nás jetel nebyl, letos jsou moc pěkné. 25. mráz 20°C pod nulou. V prosinci stálé
mírné počasí, hodně mlhy a námrazy, sněhu jen poprašek, ale zem promrznutá vůbec není.
Dnes je Silvestra, tři dny krásně, až dnes odpoledne zase mlha. Tak zase skončil jeden dost
dobrý hospodářský rok.

Co nikdo nečekal.
Při zápisu prosincových událostí sem se nenadál co ještě přinese poslední večer roku.
Sedlák František celý den popíjel a ještě večer byl v hostinci veselý. Asi v 9 hodin šel domů
a v kůlničce se oběsil. Na Nový rok, když mu umíráček zvonil, žádný tomu nechtěl věřit, že je
to možné. Po všechny roky vůbec nemarodil. Měl slušný důchod a ještě chodil do práce.
V roce 1975 dokončil stavbu dvouposchoďového domu František Dobrovolný č.30.
Rozboural starý samostatný výměnek č.37, a na tom samém místě postavil nový
dvouposchoďový dům. Číslo bude míti ze starého 37.
V naší obci je 27 osobních automobilů. Obrat v Jednotě činí 720.000,-Kčs. Obrat
v pohostinství 160.000,-Kčs. Od 1. máje máme nového vedoucího v pohostinství. Je jim
Stanislav Chvátal č.33. Tak je zase v Poděšíně živo.

Rok 1976.
Leden začal vesměs bez větších mrazů, pole byla rozmrzlá. Byla obava, aby nepadlo hodně
sněhu, který by ozimy vyležel. Vždy začal padat sníh pár dní vydržel a zase obleva, tak se to
střídalo do konce února. V březnu začalo mrznout až do konce měsíce. Dne 21. ledna zemřel
Dobrovolný Josef č.54, léčil se již delší dobu na srdce a již se téměř uzdravil a nyní na
zauzlení střev zemřel. Jeho manželka Zuzana zemřela posledního dubna 1975 a tak za
necelých 9 měsíců odešli za sebou. Je to v Poděšíně třetí stavení, kde nikdo nebydlí.
V lednu vichřice zase nadělala v lesích značné škody. Nebylo vůbec umrzlo a tak hlavně
smrky se vyvracely i s pařezy. Veškerá lesní dodávka byla jen s vývratí. V březnu stále chodí
mrazy většinou s větrem. Naštěstí země nerozmrzá a tak snad ozimy budou zachráněny.
Na jednom neštěstí nikdy neustává, říkali naší předkové. A snad na tom něco pravdy je.
V č.57, nyní Václav Sobotka, se oběsil jeho tchán František Sedlák a 18. března utonul
v potoce u kulturního domu Sobotky synek Václav, 2 a půl roku starý. Šel prý za lodičkou
v potoce a utonul.
Tady končí zápis kronikáře Aloise Chvátala č.32, který zemřel náhle 5. července.
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (15. část)
Rok 1597
Léto přišlo teplé, ale jsou časté bouřky a déšť. Úroda je dobrá a tak velká starost pominula.
V lesích hodně hub roste a také borůvky, jahody a maliny. Každý si trochu domu natrhá i
když je to zakázané. Jinak lesy jsou plné dobytka od jara do podzimu, takový zvyk
pradávný panuje, že svinipasi (pasáci vepřů), i pasáci hovězího to tak povolené mají. Lesy
pak silně poničené jsou a proto v lesích panských se moc pást nemůže. Hádky pořád
s panstvím jsou. Nařízeno bylo, aby okolo panských pozemků sloupy a ráhna dány byly
proti pasení. Do vsi Veselí chodí hodně chlapů robotovat na stavbu chlévů. Do Veselí
formani sváží dřevo na stavbu chlévů. Velké hádky jsou na hranicích panství Rudolce a
Veselí s povolením průjezdu. Slušnost zde žádná není.
V hamru v Nížkově práce naplno běží, dohání se to co bylo zmeškáno, když nebyla železná
ruda. Dne 22. srpna přišel velký oheň na ves Zábornou. 4 chalupy ohněm na popel padly i
s úrodou. Také v Polné oheň spláchl 11 chalup po úrodě, když 4. září v noci oheň začal u
pekaře Johanka, zvaného Skočdopoli. Aby tomu nebylo dost tak 11. září 1 chýše obecní
v Poděšíně shořela, kde svinipas jménem Jakoubek bývá. Chýše shořela i s tím Jakoubkem,
mrzákem obecním. On asi oheň sobě dělal a usnul.
Lovil se rybník Peklo v Polné, ten je tuze velký. Také 2 rybníky menší v Poděšíně, 1 větší
v Sirákově a 1 v Nížkově. To trvalo do 20. listopadu, když už všude sníh ležel.
Také se konali lovy na zvěř v Poděšíně a okolí. Přijelo mnoho panstva z Polné, Rudolce,
Žďáru a odjinud. Bylo ubito a zastřeleno: 14 jelenů, 22 srnců, 18 lišek, 3 vlci, 5 jezevců, 18
veverek, 9 kun, 51 zajíců, 19 králíků, 5 kolčav, 2 bobři, 5 ondater, 22 divokých kačen, 5
vodních lysek, 2 roháči vodní, 3 orli, 5 ostřížů, 19 bažantů, 22 koroptví, 3 sojky, 5 strak, 4
holubi, 6 sov, 1 raroch a 3 divoké kočky. 4 koně si polámali nohy, byli zabiti a odvezeni na
jatka do Polné.

Rok 1598
Zima dobře drží a mrazy jsou silné. Zima trvala až do 8. května, pak se oteplilo.
Pořád nové nařízení z panství na lid robotný přichází. Zakázáno je v lesích roští sbírat, lesní
plody také a dobytek poddanský do lesů panských se nesmí pouštět. V Sirákově je dráb,
zvaný Czinczera (Činčera) on lidi zle honí. Slušnost nemá v sobě žádnou. On umí každého
dobře urážet. Lidi říkají, že je to dunst (pitomec, člověk slabomyslný) a on to nerad slyší.
V listopadu se zase konají hony tentokrát jsou společně s panstvím Rudolec. Do Rudolce
každý rád chodí, protože dobře se tam žije lidu poddanému, když milý správce tam panuje.
Uloveno bylo: 12 jelenů, 19 srnců, 5 daňků, 6 muflonů, 2 vlci, 11 lišek, 6 jezevců, 2 divoké
kočky, 2 tchoři, 7 kun, 1 bobr, 6 ondater, 39 zajíců, 18 králíků, 26 koroptví, 17 bažantů, 6
divokých hus, 9 divokých kačen, 6 sov, 2 orli, 3 poštolky, 11 vran, 15 kavek, 6 sojek a 7
strak. Maso z koček, bobrů, ondater, veverek a kun dostali honci a kůže vydělané odevzdají
v Polné. Na statku a zámku v Rudolci, každý kdo honil z poddaných zvěř dostal 2 holby (1
holba =0,707 litrů) piva z Rudoleckého pivovaru, rožněné maso z králíků ulovených. To
nikdy v našim životě jsme od panstva našeho neviděli. V Rudolci velké chmelnice jsou,
cestou směrem ke Stájské vsi.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
17

20.01.2009

Sport.
Stolní tenis.
V sobotu 20. prosince proběhly okresní přebory ve stolním tenise. TJ Poděšín tam měla
jediného zástupce a to hlavního rozhodčího Zdeňka Jaroše. Za Sokol Nížkov však nastoupili
dva naši odchovanci. František Bláha vyhrál svoji skupinu a postoupil do finálové části, kde
v prvním kole prohrál a skončil na 9. místě. Marcela Flesarová měla mezi muži těžkou
skupinu a nepostoupila do finálové části. Vše si vynahradila ve čtyřhře, kde spolu s Reném
Prosem z Rovečného celou soutěž vyhráli a stali se přeborníky okresu.
Z. Jaroš

Výsledky Silvestrovského turnaje, který se hrál v Poděšíně.
Dne 31. Prosince 2008 uspořádala Tělovýchovná jednota Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise s těmito výsledky douher:
1. Flesarová Marcela, 2. Filip Bohuslav, 3. Málek Tomáš – Chotěboř, 4. Sokol Michal –
Chotěboř, 5. Pospíchal Ondřej, 6. Sobotka Jaroslav, 7. Bláha František, 8. Brabec Zdeněk,
9. Linhart Radek, 10. Málek Miroslav – Chotěboř, 11. Eliáš Bohuslav, 12. Jaroš Radim, 13.
Vlček Miroslav, 14. Jaroš Petr, 15. Pokorný Miroslav, 16. Neubauer Aleš, atd.
Výsledky čtyřhry:
1. Brabec Zdeněk - Sobotka Jaroslav, 2. Flesarová Marcela - Linhart Radek, 3. Pospíchal
Ondřej - Bláha František, 3. Sokol Michal - Málek Tomáš, 5. Filip Bohuslav - Landová
Jitka, 5. Jaroš Petr - Málek Miroslav, atd.
Z. Jaroš

Oznámení.
Knihovna.
V roce 2008 přišlo celkem do knihovny 104 návštěvníků, z toho 77 dospělých a 27 dětí.
Bylo celkem půjčeno 206 knih, z toho 146 knih krásné literatury, 30 knih dětských a zbytek
regionální literatura. V knihovně je v současné době 1444 knih, z toho krásná literatura
1275 a naučná literatura 169. Zapůjčeno bylo 88 svazků a koupeno bylo 12 knih. Jak se
vyjádřil knihovník Jaromír Jágr: „Zájem čtenářů však i přes dostatečný počet nových titulů
stále rok od roku klesá.“
Z. Jaroš

Domy.
V Poděšíně je v současné době 98 čísel popisných. V tom je 67 čísel obydleno a 31 čísel
trvale neobydleno. Z toho je 11 domů neobydleno, 11 čísel patří chalupářům, 8 čísel jsou
podniky a ostatní budovy, poslední číslo 98 je staveniště. Z obydlených 67 čísel je 13 domů
obydleno jednou osobou, 9 domů je obydleno dvěma, třemi a čtyřmi osobami, 15 domů je
obydleno pěti osobami, 3 domy jsou obydleny šesti a osmi osobami, 6 čísel je obydleno
sedmi osobami.
Z. Jaroš

DPŽ Nížkov.
Dne 7. prosince byla v Nížkově otevřena druhá část Domova pokojného života. Otevření se
zúčastnilo kolem stovky návštěvníků. Uskutečnilo se slavnostní otevírání sedmi nových
bytů. Jedná se o bezbariérové byty, které jsou připraveny pro obyvatele z Nížkova a
okolních vesnic. Akci zahájil starosta obce Nížkov Jan Mokrý a dále se účastnili
místopředseda poslanecké sněmovny Jan Kasal, kněz Pavel Sandtner, páter Jan Mokrý a
Anna Janů z charity.
Z. Jaroš
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Představitelé obce.
Místopředsedové, místostarostové, náměstci obce od roku 1919.
Jméno
Č.
Narozen
Zemřel
Nástup
Hanus Josef
46
23.2.1884
6.3.1960
15.6.1919
Rosecký Martin
11 11.11.1874
24.3.1947
16.9.1923
Dočekal Jaroslav
9
13.9.1896 24.12.1960
16.10.1927
Chvátal Alois
32 15.10.1911
5.7.1976
12.6. 1938
Borský Bedřich
45
20.2.1905
?
5.5.1945
Pařízek Bohumil
23
6.7.1904
?
10.6.1945
Flesar František
10
21.4.1918 26.10.2000
24.6.1945
Chvátal Stanislav
33 22.10.1915 30.12.1984
2.7.1945
Flesar František
10
21.4.1918 26.10.2000
8.7.1945
Svoboda Jan
24
29.7.1900
1.2.1967
5.7.1946
Hanus Jaroslav
46
14.7.1920 20.10.1986
29.6.1950
Chvátal Stanislav
33 22.10.1915 30.12.1984
16.5.1954
Smejkal Václav
49
30.1.1930
22.10.1976
Jaroš Jiří
76 17.12.1945
6.6.1981
Landa František
33
13.9.1943
31.12.1984
Rosecký František
70
20.4.1943
24.5.1986
Flesar Bohumil
10
6.6.1948
24.11.1990
Jaitnerová Eva
54
6.4.1967
19.11.1994
Dobrovolná Marie
37
14.2.1964
1.1.1997
Rosecký František
70 25.12.1972
14.11.1998

Konec
16.9.1923
16.10.1927
12.6. 1938
5.5.1945
10.6.1945
24.6.1945
2.7.1945
8.7.1945
5.7.1946
29.6.1950
16.5.1954
22.10.1976
6.6.1981
31.12.1984
24.5.1986
24.11.1990
19.11.1994
31.12.1996
14.11.1998
dosud

Tajemníci obce. Od 19.5.1957 do 12.6.1960 tajemník nezjištěn.
Šurnický Vojtěch
62
18.4.1888
?
19.5.1954
Novotný Josef
21
20.3.1912
21.8.1987
12.6.1960
Jaroš Zdeněk
1
17.5.1927
19.3.2001
14.6.1964

19.5.1957
14.6.1964
1.4.1980

Koňské příběhy.
1

Jak běžela hříbata přes vinohrady.
Když se vypouštěla hříbata na pastvu, šel ošetřovatel, který měl službu před nimi, aby
připravil cestu mezi ohrazením. Ten den šel před nimi nový zaměstnanec a zapomněl
uzavřít cestu na pole, na kterém oborávali cukrovou řepu. Zvědavá hříbata běžela přes toto
pole a ztratila se ve vinohradech. Všichni ošetřovatelé pěšky i na koních se vydali je hledat,
což se jim po dlouhém hledání podařilo. Majitelé vinohradu si stěžovali na ředitelství, že
mají poničenou téměř celou úrodu na vinici, ale též na polích, neb bylo přede žněmi. Byl
z toho velký malér, neb těch hříbat byla více než stovka a ta již nějakou škodu nadělají.
Nový ošetřovatel musel ze hříbárny odejíti. Já jsem měl právě poraněnou nohu, která byla
v sádře, proto jsem byl této honičky ušetřen.
(pokračování příště)
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Počasí.
Červenec. Slunečno 9 dní, déšť 6 dní, bouřka byla 2x, 1 den foukal vítr, 2 x mrholilo a 1
den byla mlha. Průměrná polední teplota byla 18,4°C. Napršelo 89 mm. Teplotně to byl
podprůměrný měsíc.
2000
12,8
18,1

Červenec
Ráno
Večer
1

2

3

4

5

2001
14,3
21,4
6

7

8

2002
14,50
21,03
9

10

11

12

2003
16,29
21,71
13

14

15

2004
14,50
20,77
16

17

18

2005
15,51
22,26
19

20

21

22

2006
17,29
27,55
23

24

25

2007
13,16
22,19
26

27

28

2008
12,00
19,47
29

30

31

30
25
20
15
10
5
0

Srpen. Slunečno bylo 11 dní, déšť 8 dní, vítr foukal 1 den. Průměrná polední teplota byla
17,8°C. Napršelo 64 mm.
Srpen
Ráno
Večer
1

2000
13,2
22,6
2

3

4

2001
14,7
22,2

5

6

7

8

2002
15,50
20,51
9

10

11

2003
16,83
24,64

12

13

14

2004
14,64
23,67

15

16

17

18

2005
13,06
19,84
19

20

21

22

2006
12,77
18,29
23

24

25

2007
12,03
21,42
26

27

28

2008
11,10
19,58
29

30

31

30
25
20
15
10
5
0

Září.

Slunečno 8 dní, déšť byl 7 dní a 1 den foukal vítr. Průměrná polední teplota byla
11,8°C. Napršelo 47 mm.
Z. Jaroš
Září
Ráno
Večer
1

2000
9,6
15,1
2

3

4

2001
8.7
11,7
5

6

7

8

2002
10,2
14,8
9

10

11

2003
10,56
16,23
12

13

14

2004
9,66
16,36
15

16

17

18

2005
11,23
17,13
19

20

21

2006
11,86
18,53
22

23

24

2007
6,13
11,77
25

26

27

30
25
20
15
10
5
0
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