Ročník 13
Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2009

Úvod.
Vážení občané. Poslední číslo zpravodaje ročníku 2009 jsme museli poněkud urychlit, aby
začal zpravodajový nový rok bez zpoždění, protože předchozí číslo bylo trochu zpožděné.
Jsou za námi svátky vánoční a konec roku. Po blátivých Vánocích nastala pravá zima.
Přívaly sněhu neustále padají na zem. V novém roce plánujeme několik staveb.
Nejvýznamnější rozsahem i cenou bude nová cesta uprostřed vsi mezi školkou, okolo
Šorfových k mostu u Šmirausových. Zde zpevněná cesta nikdy nebyla. Dále budeme
pokračovat s chodníkem směrem na Sirákov. Letošní rok je také poslední rok našeho
volebního období. Čekají nás letos troje volby. Přejeme všem do nového roku vše nejlepší,
hodně zdraví a životních úspěchů.
J.Dočekal
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Proběhl sběr nebezpečného odpadu.
Výročí, deset roků od posledního lichého dne.
Skácen jasan puklý po bouřce 2.8.2009 a hruška na školní zahradě.
Dokončeny stavební práce okolo školky.
Hasiči měli v KD ples se skupinou Drink.
Na kapličce byla rozsvícena Vánoční hvězda.
Zahájena stavba kaverny a odvodňovací struhy Jágr Josef.
Škola a školka měla ve Vysočině celou stránku v rubrice "Spolužáci".
Firma ZAJA nainstalovala na školní zahradě další atrakce.
TJ uspořádala taneční zábavu se skupinou KNAJPA.
Silvestr, a další rok je za námi.
Naposledy je otevřena hospoda a od 4.1. je zavřeno.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
216. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
217. Výsledky auditu z 29. října 2009. Vzniklý nedostatek nenahlášení finanční kontroly
bude odstraněn v roce 2009, řádnou novou zprávou o finanční kontrole.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
218. Základní škole v Nížkově sponzorský příspěvek, ve výši 15.000,-Kč., který bude
sloužit na vybavení interaktivní učebny, což je počítač, dataprojektor a interaktivní
tabule.
219. Římskokatolické farnosti v Nížkově sponzorský příspěvek, ve výši 30.000,-Kč., který
bude sloužit na opravu a přestavbu římskokatolické fary v Nížkově.
220. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Poděšín jako zaměstnavatelem a Josefem Kotvou
jako zaměstnancem na vedení internetových stránek www.podesin.cz
221. Mimořádnou odměnu pro ředitelku Mateřské školy za 3. a 4. čtvrtletí 2009 ve výši
10.059,-. Odměna je s fondu pro pedagogické pracovníky Krajského úřadu.
222. Navýšení rozpočtu v Mateřské škole Poděšín na rok 2009 o 10.000,-Kč.
223. Smlouvu mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a obcí Poděšín o
poskytnutí podpory z programu obnovy venkova Vysočiny na dotaci ve výši
134.000,- Kč.
224. Podmínky o poskytnutí dotace na CZECHPOINT mezi obcí Poděšín a Ministerstvem
vnitra, Odbor strukturálních fondů, Jindřišská 34, 100 00 Praha 1.
225. Smlouvu mezi obcí Poděšín a ZDV Poděšín o nájmu zemědělské půdy od 1.1.2010.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let. Nájemce se ve
smlouvě zavazuje, že v případě zájmu vlastníka o stavební využití uvolní určitý
pozemek bez 10-ti leté výpovědní lhůty.
226. Žádost o vyjádření k zalesnění pozemků p.č. 2126, 2127, 2128, a 2129 v k.ú. Poděšín,
kterou podal ing. Jiří Svoboda, Hamry n.S.
227. Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín jako dárcem a obcí Nížkov jako obdarovaným na
16.800,-Kč.
228. Rozpočtové opatření č.4, viz příloha.

Zastupitelstvo obce zamítá:
229. Žádost pana Tomáše Navrátila na skácení 1 smrku a 1 ořechu na obecním pozemku.

Zastupitelstvo obce odkládá na příští zasedání:
230. Žádost pana Václava Flesara, v Potokách 24, 592 42 Jimramov o sponzorský příspěvek
na vydání knihy „Kronika rodu Flesarů“
231. Žádost pana Milana Matouška na dočasné odpojení vodovodního řádu u domu č.18.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 12. 2009:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

0,00 Kč
1 677 878,19 Kč
1 677 878,19 Kč

J. Dočekal
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Obec.
Loňský finanční rok 2009.
Jak dopadly obecní finance v loňském roce, kdy se u nás plně projevila celosvětová
ekonomická krize? Očekávaný pokles příjmů nastal, ale nebylo to zas tak drastické. Plán
celkových příjmů a výdajů byl 3 100 000,- Kč a skutečnost příjmů 2 849 797,- Kč. Výdaje
dosáhly 3 104 661,- Kč. Mírný schodek jsme si mohli dovolit, máme za předchozí roky
něco našetřeno. To si v dnešní době nemůže říci každá obec, kdy má mnoho obcí velké
dluhy a na jejich majetky je uvalena exekuce. Kompletní přehled příjmů bude v příštím
čísle. Malá ukázka největších plánovaných a skutečných příjmů a výdajů:
Položka – hlavní příjmy
Plán
Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob za závislé činnosti
390 000
351 961 Kč
Daň z příjmů fyzických osob za samostatné činnosti 100 000
36 044 Kč
Daň z příjmů právnických osob
540 000
349 210 Kč
Daň z přidané hodnoty
800 000
791 300 Kč
Daň z nemovitostí
180 000
207 900 Kč
Poplatek za komunální odpad
100 000
97 250 Kč
Vodné
230 000
381 200 Kč
Položka – hlavní výdaje
Stavby – chodníky
Opravy – kaple
Projekty parcel
Územní plánování
Plyn MŠ
Příspěvek na žáky ZŠ Nížkov
Odpad
Opravy MŠ
Voda

670 000
250 000
300 000
100 000
130 000
84 000
150 000
450 000
99 000

636 979
178 210
144 528
88 000
137 415
117 600
142 870
317 167
92 909

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
J. Dočekal

Daň z nemovitosti.
Po dokončení pozemkové reformy a následné digitalizaci vznikly každému majiteli
pozemků, jak v intravilánu, tak i v extravilánu změny, jak v číslování parcel, tak i ve
výměrách jednotlivých parcel. Ke změně velikosti parcel došlo v extravilánu hlavně díky
sloučení parcel a v intravilámu při dorovnání hranic jednotlivých parcel.
Proto každý majitel nemovitostí musí podat v roce 2010 na finanční úřad ve Žďáře nad
Sázavou nové přiznání daně z nemovitosti. Veškeré změny se musí nahlásit vždy do konce
ledna příslušného roku. Obce, kde proběhla pozemková reforma mají vždy výjimku a
změny musí nahlásit do konce dubna. Byl jsem se informovat na finančním úřadě ve Žďáře
n.S. a bylo mi sděleno, že od 1. ledna 2010 má obvod Poděšín pan Miroslav Petr a ten mně
řekl, že občané k němu mají na FÚ chodit až v měsících březen a duben roku 2010.
V žádném případě ne v lednu, kdy jsou řádná přiznání ostatních změn. Nejlépe bude, když
si svoji návštěvu dopředu dohodnete přímo s panem Miroslavem Petrem po telefonu na čísle
566 652 373. S sebou si vezměte jenom občanský průkaz. Ostatní podklady mají přímo na
FÚ.
Z. Jaroš
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Vysočina.
Ve čtvrtek 3. prosince byla v okresním tisku Vysočina celá stránka fotografií o Poděšínské
škole a školce. Redaktorce této rubriky jsem zaslal asi 20 fotek a ta z toho vybrala fotky pro
noviny. Kdo neodebírá čtvrteční Vysočinu a chtěl by tuto stránku vytisknout nebo přeposlat
do počítače, jsem každému k dispozici.
Z. Jaroš
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Číslování domů
Podle místopisu Poděšína se zdá, že domy jsou číslovány takzvaně cik cak. V podstatě je to
polovina pravdy. Číslování naší obce proběhlo za panování Marie Terezie v roce 1771.
V této době zde bylo 36 domů. Číslování začalo na místě tehdejší kovárny, která dostala
číslo 1 (dnes Zdeněk Jaroš), pokračovalo dokola kolem tehdejší vesnice a skončilo číslem
36 (dnes Bohumil Stehlík) ve vedlejším stavení, kde začalo. Výjimku tvoří čísla 13 a 18,
která se z pomyslného kruhu (oválu) vychylují.
I když se zdá, že čísla 26, 27 a 28 na plácku jsou také mimo pořadí v číslování okolo obce,
není tomu tak. Když si
odmyslíme čísla 45 – škola a
49, které v době číslování
nestály, tak nám na číslo 25
navazuje číslo 26, dále původní
dům 27 a vedlejší 28 a na to
zase pěkně navazuje číslo 29.
Tato 3 čísla jenom trochu
zapadnou do pomyslného oválu
v číslování obce.
Ostatní čísla, která jsou vsunuta
mezi čísla 1 – 36, byla
postavena
po
původním
číslování a jsou většinou
číslovány podle toho, jak byly
domy postaveny. Výjimku tvoří
Samotín, kde čísla 40 a 41 byla
přidělena po přičlenění k naší
obci. Další čísla na Samotíně
již byla přidělována dle doby
postavení.
Další výjimku tvoří výměnky.
Některé jsou očíslovány jako
čísla 66 a 67 a některé ne jako u
čísel 22 a 34.
Jiná zajímavost je, že po opravě
a přístavbě některých domů
dostala nová stavba číslo a části
původního domu zůstalo staré
číslo jako např. 14 = 91 a 19 =
70.
Výjimku ještě tvoří takzvané
hospodářské budovy, které také
byly dočíslovány jako čísla 74,
75 a kaple 43.
Z. Jaroš
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Žádost. Obecní úřad žádá občany – řidiče, aby při jízdě kolem Mateřské školy zpomalili
svoji jízdu. Poslední dobou se zde jezdí opravdu dost rychle a množí se stížnosti rodičů dětí
navštěvujících školku. Za další je zde dost nepřehledná zatáčka a zaparkovaná auta zvyšují
nebezpečí úrazu.
Z. Jaroš

Knihovna.

V roce 2009 knihovnu navštívilo celkem 128 čtenářů, z toho bylo 103
dospělých a 25 čtenářů do 15-ti let.
Celkem bylo půjčeno 299 knih, což je oproti loňskému roku mírný nárůst. Z toho bylo 201
knih krásné literatury pro dospělé a 14 knih naučných. Pro děti bylo půjčeno 40 knih krásné
literatury a 7 knih naučných. Z toho bylo půjčeno 37 knih regionálních.
Jágr Jaromír

Třešť – město betlémů. Pokud byste si chtěli prohlédnout větší množství betlémů,
navštivte Třešť. V místním muzeu mají umístěnu expozici mnoha, i velmi rozsáhlých,
betlémů. Pokud by vám to nestačilo, dostanete plánek města s umístěním dalších betlémů
přímo v rodinách, kde vám umožní si jejich betlém prohlédnout.
J. Dočekal

Odvodnění.
Ve středu 2. prosince byla zahájena stavba kaverny a odvodňovací struhy z cesty, která vede
směrem na „Kopec“ do Samotínského potoka u Jágra Josefa. Stavba byla dokončena 11.
prosince a prováděla ji stavební firma ing. Josef Pitka – STAKO Žďár n.S.
Z. Jaroš
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Školka.
Mateřská škola v Poděšíně v 1. pololetí školního roku 2009 - 2010.
Je konec 1. pololetí a proto považujeme za nutné shrnout vše, co se za tu dobu u nás událo.
Průměrný počet docházejících dětí byl vysoký. Nemocnost se objevila až v prvním týdnu
měsíce prosince a netrvala zase tak dlouho. Děti se naučily spoustu nových her,, znají
básničky, písničky, cvičí podle hudby, hrají hudebně pohybové hry, hrají divadlo, zpěv
doprovázejí hrou na dětské instrumentální nástroje. Předškoláci se pečlivě připravují k
zápisu do základní školy. Rozkládají slova na slabiky, graficky zaznamenávají počet slabik
ve slově, poznávají hlásku na začátku i na konci slova, počítají do deseti, zkoušejí i některá
anglická slovíčka. Metodou prožitkového učení se děti seznámily s lidovými zvyky a
tradicemi, přiblížily si hlavní znaky podzimu a zimy. Podílely se na výzdobě školky.
Pracovaly s různými přírodními materiály, tvořily dle vlastní fantazie, malovaly barvou,
tuší, uhlem, vystřihovaly, lepily, modelovaly. Několikrát jsme byli s dětmi v Mateřské škole
Nížkov na loutkovém divadle. Také jsme se rozjeli do Městského divadla ve Žďáře nad
Sázavou. V září jsme vyhlásili soutěž: "Podzimníček", které se zúčastnili téměř všichni
rodiče a společně s dětmi vytvořili výrobek z přírodního materiálu. Byli i tací, kteří jich
vyrobili s chutí hned několik. Společně jsme si užili pěkné výstavky těchto výrobků. 4.
prosince zazvonila ve školce čertice Bertice a děti se jí vůbec nebály, zřejmě byly celý rok
moc hodné. Poté si nasadily růžky, načernily obličej a společně jsme se vydali rozdávat
balíčky nemocným dětem. 22. prosince k nám také přišel Ježíšek a přinesl spoustu hraček,
knížek a sportovního náčiní, na které přispěla Obec Poděšín částkou 10 000,- Kč. Největší
akcí byla bezesporu vánoční besídka, na kterou přišlo velké množství lidí z Poděšína a
Sirákova. Děkujeme všem maminkám, které bez vyzvání nanosily na stůl cukroví.
Děkujeme také rodičům, kteří průběžně nosí do školky zeleninu a ovoce ze zahrádky a
nějaký ten výtvarný materiál. Na závěr by bylo třeba zmínit, že byl ve školce zabudován
bezpečnostní zvonek, vyměněny dětské záchodové mísy a zcela dokončena školní zahrada.
Zaměstnanci Mateřské školy děkují Obci Poděšín a rodičům dětí z Poděšína a Sirákova za
projevený zájem a vynikající spolupráci, která jistě přetrvá i do 2. pololetí.
Hana Řičanová
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Internet.
Novinky na www.podesin.cz
- 15.6.2009
- Obecní úřad - Úřední deska – Vyhláška
oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Poděšín
- 20.6.2009
- Zprávy - Hasičské závody v Budči 2009, Chodník s lávkou
- 20.6.2009
- Obec - Články - Hasičské závody v Budči 2009
- 23.6.2009
- Obecní úřad - Zpravodaje - "Číslo 2/2009" ke stažení
- 2.7.2009
- Obecní úřad - Úřední deska - Vyhláška - Návrh Územního plánu
- 8.7.2009
- Obec - Videa
Obec - Videa - 2009 - Tři králové
Obec - Videa - 2008 - Hasičské sportovní odpoledne 1/4
Obec - Videa - 2008 - Hasičské sportovní odpoledne 2/4
Obec - Videa - 2008 - Hasičské sportovní odpoledne 3/4
Obec - Videa - 2008 - Hasičské sportovní odpoledne 4/4
Obec - Videa - 2008 - Výlov Mlýnského rybníka na návsi
Obec - Videa - 2008 - Vítání občánků
- 10.7.2009
- Obec - Videa
Obec - Videa - 2008 - Hasiči na závodech v Sázavě
Obec - Videa - 1994 - Výlov rybníka
Obec - Videa - 1991 - Vyčištění potoka
Obec - Videa - 1991 - Kácení máje
Obec - Videa - 1991 - Kácení máje (2. část)
J. Dočekal

Místopis Poděšína – 10. část.
12. „Areál družstva“ – dokončení.
Čerpací stanice na 25 tisíc litrů byla postavena v roce 1971 a stála 85.000,-Kčs. Dříve se
nafta a olej čerpal u Dobrovolnu č.30. Kdy byla postavena olejárna se mně zatím nepodařilo
zjistit. Obě stavby jsou v majetku ZDV.
V roce 1972 byla zahájena stavba opravárenské dílny, truhlárny, garáží, kotelny a sociálního
zařízení. Tato stavba byla dokončena v roce 1974. Dnes zde má dílnu opravárenská firma
JAMO, truhlářství Dobrovolný a jsou zde garáže. Před tím byla dílna u Flesara č.47 a
truhlárna u Roseckých.
V roce 1986 byla postavena nová bramborárna, která je dnes v majetku ZDV.
V roce 1997 byl dolní kravín ZDV přestavěn na volné ustájení a přistavěna dojírna. V roce
2000 byla pod kravínem postavena odchovna mladého dobytka. Další nové stavby byly
postaveny v roce 2005: vepřín pod dolním kravínem (investorem bylo ZDV) a k naskladnění
došlo v únoru 2006. V roce 2007 byl postaven prostřední kravín na volné ustájení bratří
Slámových.
Další část družstva byla za Doležalem č.4, kde byla vybudována přípravna krmiv, souběžně
vepřín a dřevěné boudy pro prasata. Přípravna a vepřín byly později spojeny přístavbou
v jednu budovu. Boudy byly později zrušeny. Hned za domem byla porodna prasat, která
byla postavena v roce 1962, za dva roky vyhořela a byla k nepoužití.
Poslední část družstva byla u cesty Na kopec a dále Samotín. Zde byly postaveny dva
dřevěné slepičáky a celý areál byl oplocen. Po zrušení chovu slepic byly budovy předělány
na odchov telat, mladého dobytka a býků.
Z. Jaroš
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Fotografie

Čerti v Mateřské škole.

Areál družstva.
9

25.1.2010

Hasičské sportovní odpoledne I.

Hasičské sportovní odpoledne II.

Stavba lávky I.

Stavba lávky II.

Oprava u kaple I.

Oprava u kaple II.

Oprava u školky I.

Oprava u školky II.
10

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/2009

Mapa prameniště Poděšínského potoka.
Vyznačeny studny janovického vodovodu, modrý je potok s prameny, hnědé vrstevnice, zelený les.
Všechny hlavní prameny potoka jsou přerušeny studněmi. Poděšínský potok je napájen pouze vedlejšími
prameny, které zde ani nemusí být vykresleny - viz článek v minulém čísle. V horní části mapy je silnice
Janovice – Rudolec.

Tři králové

Vánoční besídka ZŠ Nížkov.
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Cesta za domem č. 1, vedle Samotínského potoka, okolo roku 1930
Z leva Jaroš Josef a Miroslav, Chvátal Stanislav, Jarošová Růžena a syn Zdeněk.

Sraz rodáků u kulturního domu okolo roku 1980.
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Stavby.
Stavební akce na rok 2010
Vzhledem k tomu, že se rok s rokem sešel, bylo započato s přípravou stavebních akcí na
tento rok (2010). Bylo naplánováno několik staveb a úprav v různých částech obce.
Na jaře bude nutno dokončit finální terénní úpravy u akcí, které byly prováděny v roce 2009.
Jedná se o okolí kaple, zahradu MŠ a chodník s lávkou u silnice na Žďár. Směrem na Nížkov
budou ze zde uloženého materiálu provedeny terénní úpravy mezi starým potokem a silnicí.
Pravděpodobně bude prodloužen propustek, který je pod silnicí až do starého potoka a celá
plocha urovnána a zaseta. Finální terénní úpravy a osetí budou provedeny i u upraveného
propustku a strouhy u Jágrových. S těmito úpravami souvisí i nová výsadba dřevin (stromy,
keře) v těchto lokalitách, která by měla nahradit stromy, které musely ustoupit těmto
stavebním úpravám. Co se týká umístění a výběru druhů dřevin, OÚ očekává iniciativu i ze
strany občanů naší obce.
Z nových akcí, které jsou v plánu na letošní rok je třeba jmenovat asi tyto :
1. Bude zrealizována další (předposlední ze zatím vyprojektovaných) část chodníku a to
podél domu č.p. 58 pana Jiřího Landy. Jedná se o etapu v délce cca 70 m. Část bude zajištěna
opěrnou stěnou z palisád, pod částí chodníku bude položena kanalizace, budou instalovány
nové uliční vpusti a částečně rozšířena silnice na SUS požadovaných 6m.
2. V centrální části obce („Na plácku“ nebo „u Šorfových“) zbývá zrealizovat opravu
poslední části z komunikací, které nebyly nikdy zpevněné. Jedná se o komunikaci od budovy
MŠ po mostek u Šmirausových v délce cca 150 m a šíře cca 3,5m.
3. V bráně do areálu místního ZDV bude zbudován příčný práh s horskou vpustí napříč
celou vozovkou. Tato vpusť by měla zabránit vodě, která naprší na zpevněné plochy v areálu
družstva, aby tekla po cestě dolů až na silnici a cestou vymílala a ničila krajnici obecní
vozovky.
4. Vzhledem k tomu, že střešní krytina na budově MŠ a OU není zrovna v ideálním
stavu, je v plánu výměna části tašek (pravděpodobně jedna strana) za nové a zbytek střechy
přeložen ze stávajících nepoškozených. Nepoužívané komíny budou ubourány tak, aby
nevyčnívali nad střechu, používané nově oplechovány a opraveny.
Stejně jako v minulých letech na podobné akce, bude z důvodu transparentnosti a snahy o
dosažení co nejnižší ceny, na první tři akce provedeno výběrové řízení. Na základě
odborného odhadu se cena těchto akcí bude pohybovat mezi 1.200.000,- a 1.500.000,-.
V přípravě na realizaci pro následující období, tj. roky 2011-2014 je mimo jiné realizace
komunikace v Horním konci v rozsahu Flesar Bohumil - Jágr Josef - Jaroš Zdeněk (nutno
vyřešit i problémy s velkou vodou při průtržích), komunikací v okolí kulturního domu
s výjezdy na silnici před Palasovými a Flesarovými, komunikace k místnímu ZDV, poslední
část vyprojektovaných chodníků od křižovatky směrem k Nížkovu a v neposlední řadě i
realizace přípravy stavebních parcel(projekty a stavební povolení by měly být hotovy ještě
letos). Je ovšem otázkou, zda a kterým z těchto akcí dá přednost nové zastupitelstvo po
volbách na podzim letošního roku.
F. Rosecký
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Putování po našem okolí – 6. část.
Vávrova skála. V 23.7 km
Tento skalní útvar, který najdete asi půl kilometru nad
obcí Pohledec, je někde nazýván Vávrova skalka, jinde
Vávrova skála. Někomu připomíná mraveniště,
někomu zase rumovou pralinku. Skála je sympatická i
tím, že není od blízké silnice prakticky viditelná. Je
ukrytá v lesíku spolu s opuštěným lomem a
zanedbaným jezírkem. Je to však velmi půvabný kout
Českomoravské vysočiny. Dříve stávaly na tomto místě
skály dvě a souhrnně byly nazývány jako Vávrovy
skály. Ve starších mapách byste je nalezli pod
označením Na skále. Udávaná nadmořská výška byla
748 metrů nad mořem. Větší z obou skal byla postupně
odtěžena. Právě po ní zbyl nehluboký lom s malým
jezírkem. Lom není oplocen a proto pozor za snížené
viditelnosti! Skála je využívána horolezci a také
turistům může nabídnout daleký rozhled do kraje.
Horolezci názvy svých cvičných výstupu píší nešetrně
přímo na skálu.
Černá skála. SV 23.7 km
Nachází se uprostřed hlubokých lesů mezi Fryšavou a
Herálcem. Leží trochu stranou od turistických tras, ale
přesto má svůj půvab. Černá skála, která sice černá
není, ale místo, kde se nachází, je tak trochu ponuré,
tmavé a smutné a možná odtud i její název. Najdete ji v
katastrálním území Sněžného asi 1,5 km jižně od
vesničky Křižánky na severovýchodním svahu
Suchého vrchu v nadmořské výšce 774 m. Stejně jako
okolní skály, i ona je přírodní památkou. Je tvořena
skalním hřebenem, který je dlouhý 70m. Převislá
východní stěna má délku 15m. Pod Černou skálou
naleznete balvanovité sutě vzniklé odlámáním. Černá
skála není přístupna horolezcům ani turistům.
Ještě před dvaceti pěti lety byla skála porostlá nízkou
smrčinou, která vábila vzácného sokola stěhovavého.
Také tu hnízdil krkavec velký, ale jeho poslední
snůška se ztratila. Kromě těchto ptáků můžete v okolí
skály najít i puštíka obecného, kalouse ušatého nebo jestřába lesního.
Lisovská skála. SV 24.4km
Lisovská skála (802m.n.m) - vrcholový skalní útvar tvoří dva na sebe navazující skalní
hřebeny s délkou 44 m a 35 m a výškou 12 m, zvětrávající podél vodorovných puklin,
vytvářející až tvary skalního hřibu. Nachází se v lese mezi Herálcem a Kadovem a potkáte ji
na cestě na Devět skal.
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Devět skal. SV 24.7 km
Přírodní památka Devět skal (836 m.n.m) Nejvyšší vrchol
centrálního hřebene Žďárských vrchů, je tvořen devíti většími a
třemi menšími vrcholy s výškou stěn až 15 m. Z nejvyššího
vrcholu, který je celkem snadno přístupný, je pěkný výhled do
okolní krajiny. Devět skal je navštěvovaná lokalita. Na tento
skalní komplex navazuje na východním svahu pásmo 11ti
dalších skalních útvarů v délce více než 1 km. V okolí skal jsou
na svazích rozvlečené balvanité suťové pokryvy.

Bílá skála. SV 25.4 km
Bílá skála je přírodní památka. Je to význačný skalní útvar v
lesním komplexu asi 2 km jihozápadně od obce Křižánky, v
nadmořské výšce nad 700m. Mohutný rulový skalní útvar je
situován v zakončení pásma skalního bloku, táhnoucího se v
délce 1150 m severovýchodně od vrcholu Devět skal. Byl
vyhlášen přírodní památkou v roce 1979. Samotná skála je
vysoká 28 m a je pro svůj majestátný vzhled a bílé zbarvení
horní poloviny označována za nekrásnější v této oblasti. Pro
zdatné turisty je na skále značená cesta, značky jsou ale velmi
omšelé. Výstup je opět pouze na vlastní nebezpečí.

Malinská skála. SV 26 km
Přírodní památka Malinská skála (811 m.n.m.) Nejmohutnější
skalní útvar Výspa dosahuje výšky asi 20m. Na skalách jsou
mrazovým zvětráváním vymodelovány protáhlé čočkové skalní
výklenky. Z nejvyššího vrcholu je nádherný výhled do okolní
krajiny. Pod skalními útvary jsou vytvořeny suťové haldy a
balvanový proud přecházející v rozvlečené balvanité suťové
pokryvy na svazích.

Dráteníčky. SV 26.3 km
Dráteníčky,též Drátník (775 m.n.m.) tvoří 200 m dlouhá skalní
hradba, rozčleněná do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol
dosahuje výšky 35 m. Skalní stěny jsou vyhledávaným
lezeckým terénem.
Je to význačný skalní útvar tvořený rulami. Vznikl
vypreparováním z okolních méně odolných hornin procesy
mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Vytvořil se
dlouhý puklinový tunel a pod skalami ukloněná balvanitá
plošina. Horolezeckou činnost je možno provozovat celoročně.
Na skalách a sutích roste vegetace mechů, lišejníků, kapradin.
Do přírodní památky je vstup povolen po značených
turistických cestách. Jízda na kole není povolena.
(použitý zdroj: www.geocaching.com.)
J. Dočekal
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Sport.
Silvestrovský turnaj.
Dvojhra:
1. Filip Bohuslav
2. Sobotka Jaroslav
3. Bláha František
4. Vlček Miroslav
5. Linhart Radek
6. Velín Jiří
7. Jaroš Radim
8. Pohanka Zdeněk
9. Jaroš Petr
10. Pokorný Miroslav

11. Brabec Zdeněk
12. Eliáš Bohuslav
13. Vejvodová Marie atd.

Čtyřhra:
1. Filip – Pokorný
2. Sobotka – Vlček
3. Linhart – Velín
4. Bláha – Vejvodová
5. Jaroš R. – Eliáš

Turnaj TJ Poděšín 3. ledna 2010
1. Štikar Jaroslav
2. Jaroš Radim
3. Eliáš Bohuslav
4. Neubauer Aleš

5. Jaroš Zdeněk
6. Myslivec Tomáš
7. Dajč Jiří
8. Dočekal Tomáš
16

9. Jaroš Petr
10. Myslivec Michal
11. Enderle Petr

Koňské příběhy.
1

Šaratský Dvůr.
V sousedství šinkvické hříbárny byla farma Šaratský Dvůr. Měla jméno dle vesnice Šaratice,
kde byl zvláštní pramen vody, která se plnila do lahví a užívala se při žaludečních a střevních
potížích, hlavně při zastavené stolici. Když jsem tam poprvé přijel pro kukuřičnou slámu,
bylo veliké horko. Této hořké vody jsem se napil a na zpáteční cestě mě rozbolelo břicho a
dostal jsem velký průjem. Až po tomto mém zážitku mně bylo řečeno, že obyvatelé této
farmy si na jídlo vodu přivážejí buďto z Těšan nebo ze Šinkvic. Tento dvůr byl také osazen
hříbaty, ale jiného druhu. Byly od chladnokrevných klisen, které byly na farmách statku na
těžké práce. Tyto klisny byly připouštěny kladrubskými bělouši a odchov byl sledován
výzkumným ústavem v Brně. Byl to takzvaný metisační pokus. Každý měsíc byly měřeny a
váženy. Sledovalo se, je-li toto páření vhodné. Hřebci byli ustájeni na Židlochovickém
zámečku a byli určeni k dispozici řediteli neb on tam též bydlil. Většina hříbat se rodila
v barvě černé a postupně stářím bělela, tak jako hříbata v Kladrubech. Většina těchto hříbat
byla velice klidná a dobře se zaučovala, hlavně v tahu a byla spolehlivá. Byl proto o ně velký
zájem. Pro jejich bílou barvu však bylo jejich čištění náročnější neb na nich nečistota byla
mnohem více vidět.

Zrušení hříbárny na Šaratském Dvoře.
Když na tomto dvoře
zrušili hříbárnu, svedli do
stájí
mladý
dobytek.
Krmení jim dovážel kočí
s kobylkami z F ročníku.
Při vypřahání se něčeho
polekaly a utíkaly ze dvora
po cestě dolů k Šaraticím.
Pode dvorem vedla úzká,
ale
hluboká
příkopa
s vodou. Tam se náruční
kobylce podařil husarský
kousek. Spadla do tohoto
příkopu, ne nohama, ale na
hřbet.
Nemohli
ji
vytáhnout, přiběhli do
Šinkvic pro pomoc. Ihned
jsme tam jeli, ale všichni se
báli k ní přistoupit, neboť
kolem
sebe
hrabala
nohama. Domluvili se tedy,
že zajedou do Těšan pro
traktor a tímto se ji pokusí
nějak vytáhnout. Já jsem tam zůstal a přemýšlel, jak to provést. Vzal jsem ji za ohlávku,
práskl bičem a podařilo se mě ji vytáhnout a postavit na nohy. Po této studené lázni již byla
velice klidná a kočí opatrnější.
(pokračování příště)
B. Dočekal
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Kronika.
Rok 1978.
Leden bez větších mrazů v průměru 5 stupňů pod nulou, sněhu jen mírný poprašek až ke
konci měsíce napadlo asi 10 cm sněhu. Počasí si udrželo trvalý ráz jen několikrát v měsíci
silné větry znepříjemňovali zimní pohodu. Podobné počasí trvalo i v únoru, teploty
v průměru 8°C pod nulou. 25. února začíná mírné oteplování a během 3 dnů sníh, kterého
leželo asi 20 cm zmizel úplně. Pro Československo byl letošní únor nerozlučně spjat s 30
výročím vítězství lidu nad reakcí. Oslavy se setkaly s mezinárodním ohlasem na němž bylo
pozoruhodné to, že i vyloženě tendenční výklady událostí z roku 1948 musely nakonec
přiznat, že KSČ tehdy převzala moc naprosto legální cestou a to v zemi patřící k průmyslově
nejvyspělejší na světě. Březen byl velmi chladný v průměru o 4°C chladnější než dlouhodobý
průměr. JZD v polích ještě nepracuje, ale začínají se práškovat louky. Druhého března
televize i rozhlas oznámily, že do kosmu společně se Sovětským kosmonautem i náš občan
Vladimír Remek. Je to první případ kdy kromě Sovětských a Amerických občanů kosmonautů
vzlétl do kosmu i jiný státní příslušník, v tomto případě náš Československý. Československý
lid je na to hrdý a těší jej, že Sovětští vědci dali přednost v prvé řadě našemu občanu
Vladimíru Remkovi. Do 5. dubna bylo slunečno teplo až 15°C nad nulou, ostatní čas až do
konce měsíce děštivý a chladno, následkem toho polní práce pokračují pomalu. JZD
pokračuje v sázení brambor. Ke konci dubna mají sázet ještě 40% výměry. Každé zlo je
k něčemu dobré, studené deštivé počasí které stěžuje polní práce, velmi prospělo ozimům,
pšenice a žita jsou v nádherném stavu, ale i louky jsou dobře založené. Jestliže nepřijde
nějaká pohroma je naděj na dobrou sklizeň. Zlatým písmem bude zapsán 28. duben kdy se
vrátil ze Sovětského svazu letec kosmonaut Vladimír Remek. Spolu s ním přijeli k nám na
návštěvu sovětští kosmonauti Jurij Romaněnko, Georgij Jučko, Alexej Gubarev s nímž se
zúčastnil letu v kosmu. Uvítání na letišti v Praze bylo mohutné. Prezident republiky, vláda a
mnoho jiných význačných osobností jakož i deset tisíc Pražanů lemovalo ulice Prahy kudy
projížděli kosmonauti. Téměř po celý květen bylo chladno a deštivo. JZD pokračují v sázení
brambor, s touto prací skončilo až 20. května. Rovněž i setí řepy se zdrželo. Se stavbou
rodinného domku začal Jaroš Jiří ze Sirákova. Staví jej na odbočce ze silnice k družstevním
objektům.
Návštěva Sovětských přátel.
Na oficiální návštěvu k nám přiletěla Sovětská stranická a vládní delegace, vedena
Generálním tajemníkem a předsedou rady ministrů soudruhem Leonidem Brežněvem.
Uvítání Sovětských přátel v Praze bylo mohutné a neobyčejně přátelské. Ukončení druhé
světové války, která skončila na našem území se zúčastnil také i Leonid Brežněv. Byl proto
vyznamenán řádem Republiky. Toto vysoké vyznamenání dostal také za velké zásluhy o mír.
Do polou června chladno sucho. JZD začínají sklízet seno. Sklizeň pokračuje pomalu,
bezvýznamné přepršky, ale sklizeň brzdí. Druhá polovina měsíce je teplejší, ku konci měsíce
několik teplých deštíků neobyčejně prospělo přírodě. Červenec byl neobyčejně chladný
v průměru 5°C pod průměrem.
Stavbu začal František Koumar č.28, když zbořil rodinný domek č.44, který zdědil po svém
otci a staví nový domek spojený s číslem 26. Rovněž nový majitel domu č.63 František Bláha
přistavěl poschodí domku.
(Pokračování v příštím čísle)
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (19. část)
Rok 1605.
Také v Poděšíně je svinipas obecní, on je cizí a jmenuje se Božej, zvaný Jelínek. S ním bydlí
druhý obecní pasák, který se jmenuje Rokyta, zvaný Janek.
Ve vsi je jeden rybník obecní velký a 2 rybníky panské, také potok tady je, kde mlýn stojí.
Mlýn je Adalberta Hochlera. Také je zde několik panských rybích sádek a také 2 panské
haltýře. Z Poděšína vedou cesty do vsí Sirákov, Nížkov, Matějov, Rudolec. Cesty jsou velmi
špatné. Kostel jest společný pro vsi okolní víry bratrské i katolické, těch tady všude málo.
Tam taky zemřelí jsou pochovávání nebo do Polné jsou voženi. Někteří Němci jsou katolíci.
Také byli lidé pomáhat v Rudolci stavět chmelnice. Chmelnice se staví podle cesty vedoucí
do Stáje. To vysoké sloupy se do země dávají a ty pak ten chmel pevně drží. On je tam
veliký zámek a také tam věž zubatá vysoká stojí. Na té věži orloj mají, to pro nás byla
novinka, vždyť hodiny ve vsi nikdo nemá a ani je nerozezná. Ten orloj 1 ručičku má, která
na numerech dobu ukazuje. Ten zámek má dvě poschodí, jak je velký. Okolo toho zámku je
velká zahrada na zeleninu a jsou zde i ovocné stromy. Všude jsou vysoké zdi kamenné
hradby do výšky 3 a půl látra (1 látro = 2metry). Brána je železem okovaná na straně západní
a také na straně severní. Na střechách je šindel a některá okna mají sklo, které je složené
z malých kousků a do olova lité. Na všech oknech jsou dřevěné zdobené okenice. V druhém
poschodí jsou průchozí ochozy kolem celé zámecké budovy. Na rozích jsou malé kryté
věžičky, které mají střílnu a stráže tam chodí ve dne v noci okolo celé budovy a okolí pořád
pozorují. Na straně jižní jsou divné kamenné krákorce s hlavami lidí a zvířat. Na nich jsou
postaveny kamenné zídky a z nich se dá jít do komnat, protože tam jsou vsazené dveře (byly
to balkony a z nich kamenné odtoky dešťové vody, aby netekla po zdivu zdobeném
všelijakými výjevy ze života). V maštalích je hojnost koní pod sedlo a mají i koně tažné. Je
tam i dobytek hovězí a mají tam i velké množství ovcí. Před zámkem na západ mají jízdárnu,
kde panstvo v kratochvíli na koních rajtuje a baví se v rozličných turnajích. Pán na
Rudoleckém zámku se jmenuje Chroustenecký, zvaný ušlechtilý a je církve bratrské. Je to
pán tuze spravedlivý a poddanými milovaný, protože je tolik nesužuje robotou a lidu
obyčejnému se nestraní, ale naopak jej vyhledává.
Lovy na divokou zvěř se konaly v Nížkově, Poděšíně, Skrejšově a Záborné. Uloveno a ubyto
bylo: 3 jeleni, 14 srnců, 6 lišek, 8 divokých prasat, 1 divoká kočka, 4 bobři, 19 zajíců, 1 vlk,
6 muflonů, 9 kun, 3 ondatry, 3 jezevci, 4 tchoři, 48 koroptví, 6 sov, 4 ostříži, 17 vran, 17
bažantů, 2 orli, 10 kavek, 18 divokých kačen.

Rok 1607.
Od začátku roku panují silné mrazy, které trvají do 11. ledna. Na den Zjevení Páně i druhý
den přišly tak silné mrazy, že v jizbě v putnách zamrzla. Ve sklené huti i v hamru železném
v Sirákově i v Nížkově několik dnů práce stojí, jak silné mrazy panují. Sněhu je málo a tak
led musíme v kotlích rozpouštět, protože voda ve studních vymrznutá je. každou noc musíme
slámu okolo dveří i u chléva narovnat. Na sebe silné a velké ovčí šuby (kožichy) dáme, ale i
tak je zima, že se spát nedá. Jaro nastalo 30. dubna.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Počasí.
Slunečno bylo 8 dnů, 9 dní pršelo, vítr nefoukal, a 3x byla bouřka. Průměrná
polední teplota byla 20,5°C, vloni 18,4°C, předloni 20,1°C. Srážek spadlo 92 mm. Jednalo se
o teplotně průměrný a mokrý měsíc.
Červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
12,8 14,3
14,5
16,3
14,5
15,5
17,3
13,2
12,0
12,9
Večer
18,1 21,4
21,0
21,7
20,8
22,3
27,6
22,2
19,5
19,9
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Srpen.

Slunečno bylo 13 dnů, 7 dní pršelo, vítr nefoukal, a 3x byla bouřka. Průměrná
polední teplota byla 20,5°C, vloni 17,8°C, předloni 19,4°C. Srážek spadlo 86 mm. Jednalo se
o teplotně průměrný a mokrý měsíc.
Srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
13,2
14,7
15,5
16,8
14,6
13,1
12,8
12,0
11,1
12,7
Večer 22,6
22,2
20,5
24,6
23,6
19,8
18,3
21,4
19,6
21,3
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Září. Slunečno bylo 10 dnů, 4x pršelo, a jednou byla ranní mlha. Průměrná polední teplota
byla 17,2°C, vloni 11,8°C, předloni 11,3°C. Srážek spadlo 20 mm. Jednalo se o teplejší a
suchý měsíc.
Září
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
9,6
8.7
10,2
10,6
9,7
11,2
11,7
6,1
6,3
9,9
Večer 15,1
11,7
14,8
16,2
16,4
17,1
18,5
11,8
11,3
16,8
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