777 let-PODĚŠÍN

Ročník 14
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2010

Úvod.

Vážení občané. Jaro je v plném proudu, jsou za námi květnové svátky. Na
vsi
proběhly nebo probíhají letošní hlavní plánované stavby, jako cesta na plácku pod školou a
chodník k Sirákovu. Dále úprava prostoru na kraji vsi k Nížkovu. Probíhá stavba sochy a
turistického koutku u hospody. Vrcholí přípravy na setkání rodáků k výročí 777 let od první
písemné zmínky o naší obci. Jsou za námi parlamentní volby.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Socha Strom a její autor.
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Tento pátek byla opět otevřena hospoda „Na hrázi.“
Narodil se Dominik Vencovský č.38.
Ve školce proběhlo sedmé vítání občánků.
Poslední sněhový příval této zimy.
Jaro nastoupilo svoji vládu o 4 dny dříve.
Michal Olšiak poslal nový návrh sochy Strom.
Zastupitelstvo schválilo stavbu sochy Strom od Michala Olšiaka.
Jaro a najednou napadlo asi 10 - 15 cm sněhu, který do večera roztál.
Dohoda s Michalem Olšiakem na vybudování sochy Stromu.
Do školky nastoupila nová školnice Štěpánka Košáková.
Proběhl sběr nebezpečného odpadu.
Proběhla tradiční pouť za pěkného, ale větrného počasí.
Zahájena stavba nové cesty na plácku pod školou.
Hasiči provedli sběr železného šrotu.
Zahájena stavba sochy Stromu u hospody
Zahájena stavba chodníku k Sirákovu u domu Jiřího Landy č.58.
Zahájena stavba posezení u hospody.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.2.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
239. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
240. Smlouvu číslo 97/2009 mezi obcí Poděšín a firmou ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, na
zajištění dopravní obslužnosti na těchto spojích: 840106 linky 27; 31; 14; 20% a spoji
840106 linky 5; 13; 15; 23; 10; 18; 22; 28 a 30; 21%.
241. Prodej lesního dřeva nastojato zájemcům. Cena 1650,-Kč za m3., dřeva na pořez
400,-Kč za m3., palivového dřeva, při vlastním zpracování a přípravě lesa na
vysázení.
242. Převést 200,000,-Kč., z obecního účtu na účet FRB a z účtu FRB je převést na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
243. Římskokatolické farnosti v Nížkově sponzorský příspěvek, ve výši 30.000,-Kč., který
bude sloužit na opravu a přestavbu římskokatolické fary v Nížkově.

Zastupitelstvo obce volí:
244. Paní Věru Chvátalovou, narozenou 26.9.1947, bytem Poděšín č.71, jako přísedícího
soudce na volební období 2010 – 2014 pro okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.3.2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
245. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
246. Průběh a připomínky, které byly na veřejné schůzi dne 12. února 2010.
247. Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2010
v Mateřské škole Poděšín.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
248. Smlouvu mezi obcí Poděšín a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno o
budoucí smlouvě o zřízení věčného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
249. Vybudovat sochu stromu vysokého 3,5 metru na zakrytém splavu. Socha bude od
sochaře Michala Olšiaka. Cena sochy 90.000,-Kč.
250. Vybudovat posezení a informačních tabuli na zakrytém splavu.
251. Směnnou smlouvu mezi obcí Poděšín a ing. Františkem Roseckým na výměnu
pozemků v intravilánu obce.

Zastupitelstvo obce souhlasí
252. Se stavbou zdvojení vedení 400 kV – V 422 Mírovka – Čebín, kterou navrhuje firma
EGEM, s.r.o. Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 3. 2010:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

20 464,00 Kč
1 927 908,28 Kč
1 948 372,28 Kč

J. Dočekal
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Obec.
Zastupitelstvo.
Občas se stává, že mně občané nadávají, kvůli mému špatnému rozhodnutí vůči nim nebo
vůči obci. Musím všem připomenout, že veškerá rozhodnutí, pod kterými jsem podepsán,
jsou rozhodnutí zastupitelstva obce. Každé rozhodnutí zastupitelstva je platné, když pro něj
hlasují minimálně 4 zastupitelé a nerozhoduje, kolik jich je přítomno. To znamená, že když
je přítomno 5 zastupitelů a pro návrh hlasují 3, což je většina, tento návrh není schválen,
protože pro něj nehlasovala většina z celkového počtu zvolených zastupitelů.
Z. Jaroš

Povídá se že,
Zastupitelé zbytečně vyhazují peníze za stavbu sochy stromu, místo toho, aby je použili na
stavbu cesty, nebo něčeho jiného pro obec daleko důležitějšího než je socha.
Samozřejmě vše je věc názoru. Já bych naši malou obec přirovnal k rodině. Ta se chová
podobně jako naše obec.
Každá pořádná rodina si sežene dům, nebo bydlení, a stará se o něj, vybuduje si příjezdové
cesty a chodníky, stará se o zahrádku a dvorek, stejně jako zastupitelé obce se starají o
obecní budovy, budují nové cesty a chodníky, udržují obecní plochy. Ale ani doma se
jenom nepracuje. Občas si někam vyjedete, pobavíte se stejně, jako zastupitelé občas
uspořádají setkání rodáků. No a v posledním případě i domů si občas koupíte obraz, sošku,
nebo něco pro radost, stejně jako zastupitelé nechají vybudovat sochu stromu. Tato socha
s posezením by měla vylepšit a zviditelnit střed obce.
Z. Jaroš

Prohrnování.
Naposledy se chci vrátit k letošnímu prohrnování a nebo spíše k řečem, které se kolem toho
vedou. Povídá se, že jsem zakázal prohrnovat lidem dvory a vjezdy a sám jsem si nechal
prohrnout zahradu. Toto tvrzení je nesmysl, který pramení buď z nevědomosti, a nebo
z touhy vyvolávat rozbroje a mě napadat. Věci se mají takto: Při dohodě o prohrnování bylo
jasně řečeno, že Toník bude prohrnovat obecní pozemky, a když někdo bude potřebovat
vyhrnout sníh od garáže nebo od vrat, má mu tam traktorem 1x až 2x couvnout a sníh
vyhrnout. Tohoto jsem využil i já, stejně jako mnozí jiní. Jenže v tom byl zakopaný pes.
Toník ani mně, ani dalším necouvl jenom ke garáži, ale vyhrnul polovinu zahrady nebo
dvoru, a tak jsem zakázal prohrnovat soukromé pozemky. Jedna hodina prohrnování stojí
obec cca 590,-Kč. Když se při prohrnování u každého zdrží třeba jenom čtvrt hodiny, vyjde
to obec na pěknou sumu. Já jsem si po těchto zkušenostech nenechal sníh prohrnovat už
před zákazem. Jestli tyto řeči vznikají z neznalosti, tak jsem to vysvětlil. Spíše si myslím, že
je rozšiřuje neznámý člověk, který vloni kvůli prohrnování napadal pana Roseckého a
vyhovuje mu dělat rozbroje po obci. Já si myslím, že se řídí heslem: „Čím hůř, tím líp.“
Letos na podzim budou volby do zastupitelstva obce a pro nový výbor to bude jeden
z prvních těžko řešitelných oříšků.
Z. Jaroš

Siláci.

O tom, že Sirákovští chasníci mají velkou sílu i v opilosti, svědčí ulomená cedule
"PODĚŠÍN" u hřiště směr Sirákov. Cedule byla poponesena až pod Pančák. Tam již je asi
síla opustila a tak ji odhodili a ponechali svému osudu. Toto se stalo v neděli 18. dubna nad
ránem, když šli z Nížkova ze zábavy.
Z. Jaroš
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Vítání občánků.
V neděli 14. března v 10,00 hodin proběhlo ve vyzdobené Mateřské škole již sedmé vítání
nových malých občánků naší obce. K vítání se dostavili všichni pozvaní , a to Miroslava a
Jaromír Lánovi s dcerou Anničkou, Olinka a Jaromír Jágrovi s dcerou Terezkou, Jana a Jiří
Enderlovi se synem Lukášem. 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. Básničky s Janou Jágrovou, Lucií Poulovou, Andreou, Erikou a
Ivetou Sekničkovou, Michaelou Šlechtickou, Matějem Novotným a Vojtěchem Šlechtickým
secvičila ředitelka MŠ Hana Říčanová. Na kytaru hrálo a zpívalo Trio Nejedlých: Anna,
Eva a Jana Nejedlá.
Z. Jaroš

Noví občánci se svými rodiči.

Jágrovi

Pořadatelé.

Enderlovi

Lánovi

Závěrečný účet obce za rok 2009. Dotace obci za rok 2009.
Daňové příjmy
1 870 927,06 Kč
Nedaňové příjmy
589 879,21 Kč
Kapitálové příjmy
0,00 Kč
Přijaté dotace
388 946,00 Kč
Přijaté celkem
2 849 797,27 Kč
Běžné výdaje
1 998 549,88 Kč
Kapitálové výdaje 1 106 111,00 Kč
Výdaje celkem
3 104 660,88 Kč
Saldo příjmů a výdajů -254 863,61 Kč
Běžné účty celkem 2 008 381,82Kč–poč.
Běžné účty celkem 1 753 518,21Kč–kon.

V loňském roce naše obec dosáhla na tyto
dotace:
- na výkon státní správy
36 034,- Kč
- dotace na opravu chodníků 124 000,- Kč
- na žáky MŠ od obce Sirákov 63 510,- Kč
- dotace na volby
8 525,- Kč
- dotace na hasiče
1 040,- Kč
- dotace na územní plán
66 000,- Kč
- dotace na Czech Point
79 837,- Kč
Celkem
388 946,- Kč
J. Dočekal
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Setkání rodáků.
Jak jsme již psali v minulém zpravodaji, bude se konat 19. června 2010 setkání občanů,
rodáků a přátel obce Poděšín.
Toto již čtvrté setkání je situováno k výročí 777 let (1233 – 2010) od první písemné zmínky
o naší obci a nese se pod heslem „Kdo nebyl alespoň jednou v Poděšíně, jako by nežil.“
Program:
08.30
09:00
10.00
10.30
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
13.30
14.00
14:00
14.00
14.30
14.45
15:00
16.00
19.00
22.00

Sraz rodáků v kulturním domě.
Dechová hudba.
Zahájení, projev starosty.
Průvod po vsi. Koně a stará bryčka pro starší občany
Otevření prostoru posezení a sochy u hospody.
Otevření památníku obětem 1. Světové války. Hymna ČR
Zasazení pamětního stromu.
Prohlídka školy.
Mše svatá v kapli.
Společné foto
Country kapela.
Průběžně lety motorovým rogalem.
Vystoupení kynologů – pejskaři.
Vystoupení hasičů Poděšína.
Vystoupení hasiček Poděšína.
Vystoupení historického šermu.
Vystoupení koňské skupiny po skončení budou vozit děti.
Volná zábava se skupinou Knajpa.
Slavnostní ohňostroj.

Tímto také žádáme čtenáře zpravodaje, aby o termínu a setkání informovali své příbuzné a
známé. Toto setkání je otevřeno pro všechny občany, kteří budou mít zájem se pobavit
v Poděšíně.
Z. Jaroš

Distribuce zpravodaje.
Pro náhodné čtenáře tohoto zpravodaje: Komu se dostal tento zpravodaj náhodně do ruky a
chtěl by ho odebírat, a nebo by chtěl získat starší čísla, zavolejte na číslo 566 675 208 nebo
728 478 298, nebo přímo u Zdenka Jaroše a vše dohodneme. Je potřeba vymyslet způsob
doručování. Poštou zasílám zpravodaje jenom do vzdálenějších míst. Zde v okolí lze
zpravodaj doručovat prostřednictvím druhé osoby. V současné době je náklad 200 výtisků a
neustále se zvyšuje.
Z. Jaroš

Počet žáků ve škole Nížkov.
Poděšín: 1. třída – 1; 2. třída – 2; 3. třída – 1; 4. třída – 2; 5. třída – 2; 6. třída – 3; 7. třída –
2; 8. třída – 1; 9. třída – 4. Celkem 18 dětí. Nížkov – 74; Sirákov – 26; Buková – 23; Špinov
– 3; Kopaniny – 2. Celkem chodí do Nížkovské školy 146 dětí, z toho 70 chlapců a 77
děvčat. Nejvíce žáků je v 7. třídě 22, nejméně v 1. třídě 13. Průměr dětí na jednu třídu je
16,3.
Z. Jaroš
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Školka.
Březen a duben v Mateřské škole v Poděšíně.
Konečně přišel po dlouhé zimě první jarní měsíc, na který jsme se s dětmi moc a moc těšili.
Písničkou jsme volali sluníčko, básničkou zaháněli zimu pryč a venku našli první sněženku.
Vyjeli jsme do Mateřské školy Nížkov na loutkovou pohádku a přijali pozvání ze Základní
školy, která připravila pro předškoláky "Školičku". Jsou to dva bloky po dvaceti minutách a
děti se zde připravují na školu. Školička proběhne celkem desetkrát.
Poslední březnový den byl ale nejzajímavější. Naši školku navštívilo občanské sdružení
Slepíši a připravilo si pro děti výchovně vzdělávací program: "Hele lidi!" Děti se seznámily
se slepou dívkou, viděly slepecké písmo, společně s ní hrály hry a modelovaly ze šamotkové
hlíny. Téměř dvouhodinový program děti zvládly se zaujetím a velkým pochopením. Co
dodat? Nejen krásné vymodelované obrázky nám zůstanou pro vzpomínku.
Naše mateřská školka se zúčastnila také výtvarné soutěže: "Jak si představujeme našeho
poldu" a umístila se dokonce na prvním místě. Za odměnu byly děti pozvány na exkurzi na
policejní stanici ve Žďáře nad Sázavou. Nejdříve si prohlédly služebnu, poté si vyzkoušely
policejní neprůstřelnou vestu, čepici, helmu, pouta a navštívily také celu předběžného
zadržení. Nikdo se nebál, a tak se přešlo na prohlídku policejních aut a daktyloskopii.
Každý si vyzkoušel otisk prstu a odnesl si ho domů. Na závěr na nás čekalo v zasedací
místnosti chutné občerstvení a dárkový balíček s omalovánkou, pexesem, bonbóny,
kalendářem a nafukovacím míčem. Na tento vzácný den budeme jistě všichni dlouho
vzpomínat a Vám poskytujeme k nahlédnutí alespoň několik fotografií.
Hana Řičanová

Vítězný obrázek.

Otisky prstů.

Občerstvení.

Cela zadržení.

S výzbrojí.

A výstrojí.
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Stavby.
Pozemková reforma a cesty v extravilánu
Minulý rok na podzim byla v obci Poděšín ukončena pozemková reforma (PR). Trvala
neuvěřitelných 7,5 roku, což je asi v nejbližším okolí rekord. Normální doba pro akci tohoto
rozsahu je 4-5 let. Důvodů nebo viníků je několik. Prvním je asi jedna nejmenovaná paní,
která má na katastru Poděšín pozemky, ale nebydlí tady. Druhým, sám Pozemkový úřad
(PÚ) a třetím, dle informací Pozemkového úřadu, i způsob, jakým se reforma prováděla, tj.
provázanost PR v Poděšíně a Sirákově.
Nicméně, PR je ukončena. Nová parcelní čísla zapsána v Katastru nemovitostí (KN) a na
řadu by v tuto chvíli měly přijít věci, kvůli kterým se vlastně PR dělala. Kromě scelení
pozemků a nového digitálního zaměření hranic, jsou dalším důležitým prvkem společná
zařízení(cesty, rybníky, zeleň, …). Z nich asi tím nejpotřebnějším a nejviditelnějším jsou
komunikace.
V roce 2006 bylo cca 7 člennou komisí (zástupce ZDV, soukromých zemědělců, obce i
občanů) pro pozemkovou úpravu vytipovány a schváleny tři hlavní cesty, které by měly mít
při realizaci prioritu (C1 - k Brabcovým, C3 - do Rybníčků, C7 - na Kopec). Rozhodnutím
(dle info z důvodu omezených finančních prostředků na projekty - investorem je PÚ = stát)
Pozemkového úřadu v roce 2006 byl výběr částečně upraven (nově C14 - k Cikarům, C18 spojovačka „Pančák“ - ZDV Poděšín a C 14 - Cikary - „Kontrploun“). Na tyto vybrané
komunikace vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení. O něj bylo
požádáno a v průběhu dubna 2010 bylo i vyřízeno. Bohužel po obci kolují nepravdivé
informace, že výběr komunikací byl částečně upraven a to na popud některých členů
zastupitelstva (konkrétně mě). Sám, osobně, jsem pro původní výběr, tj. s komunikací na
kopec (cesta na Kopec by pomohla i obci lepším přístupem k obecním studním), pro který
jsem onehdy i hlasoval. A co se týká upraveného výběru cest, tak ten, pokud někomu
vyhovuje víc než ten předchozí, tak už podle výše uvedeného výčtu úplně někomu jinému a
ne mě. V tuto chvíli nevím, kdo je iniciátorem této lživé informace (pochybuji, že se
přihlásí) a ani nevím, čemu a komu má tato lež sloužit. Lze o tom pouze spekulovat. Ovšem
kdo chce, může si tuto informaci jednoduše a lehce ověřit u vedoucího Pozemkového řadu
nebo referenta PÚ ing. Hrdličky, který má tyto záležitosti na starosti. Oficiální stanovisko
PÚ k této kauze bude umístěno na web stránkách obce a k nahlédnutí na OÚ Poděšín.
V každém případě jsou tyto pomluvy (krom osobních důvodů) jasným příkladem
„účelového“ pošlapání dlouhodobé práce na tomto projektu a nejen na něm.
Zbývá poslední, a asi nejtěžší, etapa této dlouhé trati, a tou je vlastní realizace s vyřízením
dotace. V současné době je ale bohužel situace špatná, neboť realizace těchto akcí je
pozastavena z důvodu vazby na finanční prostředky státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že
tyto akce jsou spolufinancované prostředky ze strukturálních fondů EU a polická garnitura
(levá i pravá) těmto projektům vyjadřují podporu, je šance, že se v následujících letech na
tyto projekty nějaké peníze seženou. Pokud ano, znova se dostane na stůl otázka, které
z projektovaných a povolených cest dostanou prioritu. Vše najednou asi nepůjde.
Předpokládá se samozřejmě pokračování na projektech dalších komunikací, ale jako vše, i
toto bude závislé na finančních prostředcích(státu).
V danou chvíli nezbývá věřit, že již vynaložené finanční prostředky a úsilí PÚ, Obecního
úřadu i všech ostatních zainteresovaných nevyjde naprázdno a v následujících letech bude
korunováno úspěchem v podobě alespoň některých nových cest. Příkladem může být
současné budování cest v Újezdě, kde PR skončila cca o dva roky dříve.
F. Rosecký
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Realizace stavební akcí v roce 2010
Jak již bylo psáno v minulém čísle našeho zpravodaje, bylo na letošní rok naplánováno
několik staveb a úprav v různých částech obce. Cesta pod školkou „Na plácku“ je hotová.
Chodník podél domu č.p. 58 pana Jiřího Landy je právě budován a další menší akce na svoji
realizaci čekají.
I když na zakázky tohoto rozsahu to není ze zákona nutné, z důvodu snahy o dosažení co
nejlepší ceny, bylo na tyto akce po vypracování zadávacích dokumentací provedeno
výběrové řízení. Díky němu a dalšímu jednání o ceně díla bylo dosaženo ceny cca o 20-30%
nižší, což v konečném součtu znamená úsporu několika set tisíc. Díky tomu byla vytvořena
rezerva na případné vícepráce nebo provedení dalších menších akcí.
Vlastními silami byly z velké části provedeny konečné terénní úpravy v okolí kaple, na
školní zahradě a podél chodníku a lávky u silnice na Žďár nad Sázavou. Byla navezena
hlína, rozprostřena po povrchu a celá plocha následně oseta.

U kaple

Školní zahrada.

Lávka u silnice k Sirákovu.

19.4.2010 byly firmou COLAS CZ zahájeny stavební práce na vybudování již zmíněné
cesty „Na plácku“. Součástí akce bylo i vybudování 5 vjezdů, odvodnění celé komunikace a
osazení armatur vodovodu a dvou vpustí kanalizace. Byly vytyčeny podzemní sítě,
provedeno výškové zaměření a odstraněna svrchní vrstva hlíny. Veškerý odbagrovaný
materiál byl uložen mezi silnicí a starým potokem směrem na Nížkov na obecním pozemku.
Byla provedena instalace obrubníků, navezeny a zhutněny jednotlivé vrstvy podkladního
materiálu a konečně 6. a 7. května 2010 provedena pokládka dvou asfaltových vrstev.
Začátkem následujícího týdne byly provedeny konečné terénní úpravy s osetím a tím byla
akce úspěšně ukončena.

U Matoušku před...

U Šorfových před...

U školy před...

U Matoušku po...

U Šorfových po...

U školy po...
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Současně s tím byla zatrubněna strouha navazující na propustek pod silnicí na Nížkov,
vybudována kontrolní šachta a bude odfrézován pařez skáceného stromu zasahujícího do
silnice. Pomocí nové skruže bylo upraveno odvodnění do stávajícího melioračního potrubí.
Celá plocha byla následně urovnána a břeh starého potoka vysvahován. Po „sednutí“
veškerého navezeného matriálu budou provedeny finální terénní úpravy a celá plocha oseta.

Původní vzhled.

Úpravy..

Nyní.

Mezitím, 10.5.2010, byly po předchozím vytyčení zahájeny firmou STAKO - Pitka Josef
práce na chodníku vedle zahrady pana Jiřího Landy. Jedná se o cca 70 m dlouhý úsek
chodníku s vybudováním opěrné zídky, přemístěním plotu, instalací 5ti revizních šachet,
přemístěním kanalizační vpusti a rozšířením stávající silnice na SUS požadovaných 6m.
Součástí je vybudování oblouku vedlejší komunikace (ke družstvu) na straně k Sirákovu
z důvodu zlepšení odbočování. Předpokládaný termín dokončení této akce je přelom měsíců
května a června 2010. Realizací toho chodníku dojde k vyřešení dalšího nebezpečného a
poměrně frekventovaného úseku pro chodce v obci Poděšín. Současně dojde k navázání na
předchozí etapu realizovanou v minulém roce.

Zahájení stavby chodníku.

Pokračování.

Před závěrem.

Současně s chodníkem probíhá stavba základu přístřešku turistického infokoutku. Spolu s
„betonovou sochou“ se jedná o kontroverzní záležitost a to nejen mezi občany. Tato akce
neměla a nemá v zastupitelstvu jednomyslnou podporu (pro mne ale bohužel většinovou) a
to jednak z důvodu finančních, tak z důvodu umístění v těsné blízkosti soukromého
komerčního objektu. Jedná se o jednoduchý dřevěný přístřešek (cca 4 x 3 m) s nízkou
betonovou podsadou a podlahou ze zámkové dlažby. Doplněn bude uvnitř posezením
(lavicí), venku pak dvěma informačními panely a stojanem na kola.

Zahájení stavby posezení.

Pokračování podlahou.
9
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V druhé polovině roku bychom chtěli zrealizovat zbývající dvě menší naplánované akce.
Jedná se o příčný práh s vpustí ve vjezdu do areálu zemědělského družstva a opravu budovy
MŠ s částečnou výměnou krytiny. V podzimních měsících bychom chtěli provést výsadbu
nových stromů jako náhradu za skácené, které ustoupily realizovaným stavbám.
F. Rosecký

Stavba sochy.
Dne 26. 4. zahájil Michal Olšiak u nás stavbu sochy Strom. Po neschválení sochy Poděsa se
nový návrh sochy již líbil daleko více a brzy došlo k dohodě i schválení zastupitelstvem.
V současné době je stavba v plném proudu. Občas ji přeruší současné špatné počasí, ale
všichni doufáme, že bude dokončena do setkání rodáků. Na stejném místě u hospody byla
zahájena stavba posezení s informačními tabulemi. Vše můžete sledovat „on-line“ na
internetu na našich webových stránkách, protože zde byla instalována další webkamera.
Obraz z webkamery je ukládán v pravidelných intervalech do paměti serveru. Sestavením
těchto fotek může vzniknout zajímavé zrychlené video o tom, jak socha vznikala. Konečná
cena sochy bude 90 000,- Kč. Díky zahájenému jednání s autorem již v loňském roce máme
loňskou cenu. Olšiakovy sochy jsou stále žádanější a jejich cena neustále roste. První sochy
dělal zcela zdarma, později jen za materiál. Teď svoji snahu a um začíná zhodnocovat. Je to
jako s díly jiných umělců, neznámý autor prodává svá díla za stovky až tisíce, světoznámý
autor prodává za miliony. Otázka, jestli potřebujeme sochu, už byla mnohokrát přemílána.
Jak autor sám říká, má zkušenost, že zpočátku mají někteří lidé občas s jeho sochami docela
problém. Ale časem se to úplně otočí a nedají na jeho díla dopustit. Nejenže si zvyknou, ale
začne se jim to líbit, a jsou moc rádi, že to mají. Pro úplnost příště uvedeme seznam všech
velkých betonových soch Michala Olšiaka.
J. Dočekal

25.4.

26.4.

1.5.

3.5.

5.5.

10.5.

17.5.

20.5.

23.5

26.5.

4.6.

10.6.
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Místopis Poděšína – 12. část.
Výpis z hlavní knihy katastru josefského ze dne 11.7.1788 pro obec Poděšín.
Kde se místní plac skonává.
Hlavní pole Humenní vedle obecního rybníka.
Začíná se od obecního rybníka a jde až k sirákovským hranicím k potůčku od rudoleckých
hranic až ke vsi k východu až k sirákovským hranicím.
Trať pekelská.
Začíná se od potoka, který jde od rudoleckých hranic až po tu cestu do Rudolce, začíná se
ode vsi u pole Martina Košáka až k tříhrannému kamenu na rudoleckých hranicích k poli
Josefa Půži a pak vedle cesty po hranicích k druhému kamenu u Špitálský louky na polední
straně na cestu k Rudolci a k východu na ten potok od Rudolce a jmenuje se trať pekelská.
Trať horní k dlouhým loukám.
Začíná se od špitálského lesa až ke vsi k cestě od Janovic, z levé strany podle cesty do
Rudolce k hranicím k východu, z pravé strany k polednímu na špitálské-skrejšovské a
janovické hranice až k lesu janovickému a jmenuje se trať horní k dlouhým loukám.
Na kverbustě. Od janovické cesty a toho potůčku ze špitálských lesů vedle janovickýchskrejšovských a špitálských hranic ke vsi. Začátek bere od Beneše louky a běží až
Chvátalovým rybníkům, vpravo k západu k západu na hranici příhon za chalupu, vlevo na
hranice skrejšovské k Brožovýmu lesu a jmenuje se trať na kverbustě.
Ve skalách u Brabcových louk. Začíná se od příhona a od cesty k vošimulci u pole Havla
Musila a Chvátalovým rybníkům a zavírá se u Víta Jaroše strženého rybníka u Urbanovy
louky z Hrbova vlevo k polednímu na hranice skrejšovské a Hrabovské k Růžový louce,
vpravo na hranice k půlnoci na meze od příhonu až k Hrabovským hranicím a jmenuje se
trať ve skalkách.
K humenním loukám. Začíná se ode vsi u Chalupníkovy zahrady přes příhon na druhou
stranu na zahrady a zavírá se od těch zahrad až u Hrbovských hranic tj. lesu, v levou stranu
na hranice příkon ode vsi na poledne a tu mez k Hrabovským hranicím a v pravou stranu
podle cesty ode vsi na Stanhübl k půlnoci a jde až k Hrabovským a špinovským hranicím a
jmenuje se trať k humenním loukám.
Pod silnicí. Začíná se u Chvátalového boroví od cesty na Štainhübel a dále ke špinovským
hranicím přes obecní pastviště k polednímu pak na půlnoci na hranice z Nížkova Benešovo
pole, jmenuje se u studánky a zavírá se s tou cestou od Nížkova k Polné a špinovskými
hranicemi nazvané Bůžů žlab a jmenuje se trať pod silnicí.
Na Štajnhübli. Začíná se též od té cesty, jde na Štajnhübl vedle Chvátalového humenního
pole až k špinovským hranicím vlevo k polednímu a zavírá se tou cestou na půlnoci, která
jde za Doležalovy až kontrbraunu do žlabu a za žlabem pod tu mez mezi Štěpánem Blažkem
a Havlem Musilem a běží ta trať ode vsi od Chvátalový zahrady až k silnici a jmenuje se
trať na Štajnhübli.
Za mokrým žlabem k silnici.
Začíná se ode meze Štěpána Blažka a Havla Musila za kontrbraunem na poledne a táhne se
dolů na půlnoci až k farskýmu gruntu z Nížkova a zavírá se od toho žlabu až k silnici, která
jde od Nížkova k Polný a jmenuje se trať za mokrým žlabem.
K dolnímu žlabu.
Začíná se od té cesty za Doležalovým domem a táhne se dolů až do žlabu Jana Rosického
k těm loukám při tom potoku na východ a na západ na hranice ten mokrý žlab a jmenuje se
trať k dolnímu žlabu.
Z. Jaroš
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Tenkrát v Poděšíně. – 2. část.
Jaro.
Nejvíce se na jaro těšily děti, protože mohly začít chodit bosy a hrát si venku. Největší
hráčské místo bylo u kapličky, kde si dělaly důlky a hrály o kuličky. Další hrou bylo házení
míčem na kapličku. Kdo to nechytil, měl smradlavé vejce. Na silnici na vsi se hrála
zaháňka. Utvořily se dvě skupiny a házely míčem proti sobě. Když to někdo chytil, mohla
celá skupina postoupit o 10 metrů.Nejlépe uměl házet Jan Jaroš č.58. Ve které skupině on
byl, ta vždycky vyhrála. Větší děti honily po silnici staré ráfky z kol. Protože tehdy byly
silnice hrbolaté, dělalo to velký rámus. Také zemědělci očekávali toužebně až oschnou pole,
aby mohli zasít jařiny – oves a ječmen. Nejprve se pole zorané na podzim uvláčilo a mohla
se rozházet umělá hnojiva. K ovsu a ječmenu se dávala Thomasova moučka. Oves se sel,
protože se jím krmili koně a
bylo více krmné slámy, než by
bylo z ječmene. Ječmen se sel
hlavně na kroupy. Na setí již
byly secí stroje. Na koně byly
17 řádkové a na krávy 15
řádkové.
Někteří
starší
zemědělci moc secím strojům
nevěřili a radši seli obilí ručně.
Pole se muselo před setím
nalíchovat.
Většinou
to
prováděly starší děti. Uvázaly
na provaz poleno a to tahaly po
poli asi 2 m od sebe. Zasévač si
uvázal rozsívku, do ní nasypal
zrní a rozhazoval po poli. Zrní
se muselo ještě zaorávat
tříradličným pluhem. Po zasetí
se pole ještě válcem přiválelo a
tím bylo hotovo. Další plodina,
která se na jaře musela dostat
do země byly brambory. Nejen
hospodář, ale i hospodyně měla
na jaře plno práce. Musela se
zaset semena bílé řepy a zelí,
aby se sazenice mohly včas
přesadit na pole, a další zelenina, neboť se v obchodech ještě neprodávala. Další její
povinností bylo nasadit husy na snesená vejce. Dávalo se 12-14 vajec. Hnízdo muselo být
v teple, většinou v koutku ve chlévě. Po týdnu sezení se vejce proti světlu prohlíželo a čistá
se odstranila. Po 30 dnech se začala klubat housátka. Děti měly z housátek velikou radost,
protože byla žlutá, porostlá chmýřím a švitořivá. Horší bylo, když je později musely honit
na pastvu. Na pití se husy pouštěly na rybník. Tam bývalo mnoho husích hejn z celého
horního konce vesnice. Další prací hospodyně na jaře bylo vychovat kuřata. Když začala
nějaká slepice kvokat, dalo se pod ní 20 vajec a za 21 dní se začala kuřátka klubat. Chovalo
se hodně slepic, protože příjem za prodané vejce a máslo býval jediným příjmem
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domácnosti. Tehdy se mléko ještě neprodávalo. Na odstředivce se oddělila smetana a z té se
v máselnici dělalo máslo. Vejce i máslo kupovali podomní obchodníci, hokynáři. Protože
nejen prací živ je člověk, byly i radovánky a zvyky. Prvně se slavil konec masopustu. Ten
trval od Vánoc do Popeleční středy. V neděli se slavily Ostatky. V masopustu se odbývála i
většina svateb a plesů. Před Ostatky se také prováděly domácí zabijačky. V sobotu
chodívala i maškara. Vedl ji harmonikář a mladí byli různě přistrojeni. Chodili do všech
chalup, kde již měly hospodyně připraveny koblížky, kořalku i peníze. Samozřejmě i hejno
dětí u toho muselo být. Večer byla taneční zábava. Tady byla místní kapela pod vedením
pana Václava Doležala č.15. Ta hrávala i v okolních vesnicích. Na Popeleční středu byl
přísný půst a konec všemu veselí. V této době nebyly žádné svatby ani zábavy až do
Velikonoc. Na Zelený čtvrtek přestal zvon na kapličce oznamovat poledne a tuto funkci
převzali kluci s řehtačkami a klapačkami. Na Bílou sobotu, když opět zvon začal zvonit, se
muselo třást s ovocnými stromy, aby měly hodně ovoce. Každý měl svůj úsek, protože
jeden by to během zvonění nestihl. Týden před Velikonoci byla Květná neděle, kdy se
v kostele světily kočičky. Bylo to několik proutků jívy. Ty pak hospodář vpichoval na pole
s žitem, aby bylo dost na chleba. V neděli o Velikonocích se vařila a malovala vajíčka.
Hospodář jedno přehazoval přes střechu stodoly, aby byla plná úrody. Manželé první vejce
snědli spolu společně, aby zas celý rok zůstali spolu. Na Červené pondělí se pletly mrskačky
a jimi se vyšlehala děvčata. Tento zvyk se udržel do dneška. Za 14 dní po Velikonocích byla
pouť. Děti celý rok šetřily penízky na pouť. Tehdy ještě nebyly kolotoče na elektrický
pohon a poháněli je kluci. Po pěti kolech se mohli jednou svézt zadarmo. Pouť byla velká
slavnost a zvali se na ni všichni příbuzní.
Jaroslav Dočekal nejstarší

Františka Rosecká 87 let

Sportovní odpoledne, rok okolo1995.

Oddíl stolního tenisu, rok okolo 1985

Oddíl volejbalu, rok okolo 1975
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Putování po našem okolí – 8. část.
Hrady, zámky, zříceniny - Areál hradu a zámku v Polné - pokračování

Část zámeckých budov po ohni zanikla. Správa velkostatku – sídlo vrchnosti – byla proto v
roce 1810 přemístěna do sousední Přibyslavi a hrad i zámek Polná sloužil jen
k hospodářským účelům; ve dvou ze zámeckých křídel byly později zřízeny byty. Polná tak
ztratila po 550 letech své výsadní postavení správního centra největšího panství
v Čáslavském kraji. Prakticky po celé 19. století nebyly objekty zámku a hradu udržovány a
došlo k jejich postupné devastaci. Největší demoliční zásah nastal roku 1844. Při bourání
severního křídla hradu bylo zničeno několik sálů, hradní kaple a renesanční sloupová galerie.
Kamenné části ze zpustlé severní části hradu byly rozvezeny na zpevnění cest a silnic; cihly,
kvádry a sloupy z hradu byly odprodávány soukromým zájemcům. Dochovaly se pouze
sklepy pod někdejší kaplí a některé kamenné fragmenty stavby – části portálů, ostění oken,
sloupy, pilíře a krakorce – z 13. až 16. století, dnes buď zazděné nebo vystavené na parkáně a
v muzejní expozici Lapidárium.
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Od poloviny 19. století, prakticky po několik desetiletí, sloužil zámek i hradní část
obyvatelům jako „veřejný lom“. Kámen z polenského hradu nalezneme v základech mnoha
polenských domů, opracované kvádry posloužily často i jako výdlažba veřejných
komunikací, chodeb a vstupních částí měšťanských domů nebo pro zbudování schodů atp.
V roce 1922 zakoupil zámek a zbývající část hradu pro Muzeum v Polné a TJ Sokol Polná
mecenáš, továrník Václav Pojmann, místní rodák. Po zásadní rekonstrukci a úpravě pozemků
sloužily objekty od 20. let na byty a pro potřeby muzea a TJ Sokol. Od poloviny 70. let 20.
století došlo k další rozsáhlé rekonstrukci. Z bývalé konírny a obytných částí nad ní byla
zřízena restaurace s ubytováním. V objektech panského pivovaru působí více jak 70 let různé
firmy, zabývající se zejména výrobou nábytku. Patnáct let trvala přestavba části zámku na
kulturní středisko s prostorným sálem a velkým jevištěm. V jednom z křídel zámku byla
vybudována Základní umělecká škola a Zámecký klub, kde jsou pořádány koncerty
alternativních rockových kapel. V hradní věži s branou sídlí Městské muzeum v Polné, je zde
také umístěna část depozitáře.

Podstatná část stálých muzejních expozic je umístěna na hradě a v dalším zámeckém křídle.
Kulturní středisko se sálem s kapacitou 1500 osob provozuje také letní scénu. Areál zahrnuje
i městské kino, které provozuje místní spolek Beat Fan Club. Na nádvoří zámku jsou
v červenci a srpnu pořádány různé kulturní pořady v rámci akce města nazvané Polenské
kulturní léto. Celková rekonstrukce areálu byla ukončena v roce 2004 nákladem 24 mil.
korun a kdysi významné historické sídlo bylo zpřístupněno veřejnosti.
Mimořádně zajímavý a donedávna opomíjený Areál hradu a zámku v Polné nemá proveden
archeologický průzkum a zaměření. Z hlediska dalšího poznání stavebního vývoje i
upřesnění datování počátků se tento fakt jeví jako nutnost. Před kašnou z roku 1693 byl před
15 lety vybudován sestup k této památce, bohužel necitlivě – z novodobých žulových
kvádrů. Z důvodu zachování původního vzhledu nádvoří vyžaduje tato část novou stylovější
úpravu.
Hrad a zámek Polná se dvěma nádvořími a parkánem je návštěvníkům celoročně přístupný.
V posledních dvou, třech letech je zde patrný zvýšený zájem ze strany turistů, na čemž má
zasloužený podíl nejen udělení titulu POLNÁ – historické město ČR roku 2006, ale také
bohatý sbírkový fond Městského muzea a jeho vkusná a přehledná prezentace.
(použitý zdroj: www.geocaching.com, autor Jan Prchal)
J. Dočekal
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Sport.
Stolní tenis
Výsledky OP 3. třídy ve druhé polovině soutěže:
Polnička „B“ – Poděšín „A“ 9:9; Poděšín – Škrdlovice 9:9; Netín „B“ – Poděšín 7:11;
Poděšín – Velká Bíteš „C“ 9:9; Velké Meziříčí „C“ – Poděšín 11:7; Sázava – Poděšín 7:11;
Poděšín – Malá Losenice 10:8; TJ Žďár n.S. – Poděšín 10:8; Poděšín – Uhřínov 8:10.
Celková úspěšnost hráčů Poděšín „A“:
Eliáš Bohuslav 45/119 – 70,31; Štikar Jaroslav 43/29 – 59,72%; Jaroš Radim 34/26 –
56,67%; Landová Jitka 9/21 – 30%; Jaroš Zdeněk 3/7 – 30%; Kourková Jana 3/9 – 25%;
Neubauer Aleš 4/20 – 16,67%, Koumar Jan 0/4 – 0%.

Výsledky OP 4. třídy ve druhé polovině soutěže:
Poděšín „C“ – Poděšín „B“ 7:11; Poděšín „B“ – Borovnice 5:13; Oslavice „C“ –Poděšín „B“
10:8; Poděšín „B“ – Vepřová 13:5; Lhotky „C“ – Poděšín „B“ 13:5; Dolní Heřmanice –
Poděšín „B“ 12:6; Poděšín „B“ – Netín „C“ 4:14; Orel Bystřice n.P. – Poděšín „B“ 10:8;
Poděšín „B“ – Jámy 10:8.
Poděšín „C“ – Poděšín „B“ 7:11; Dolní Heřmanice – Poděšín „C“ 13:5; Poděšín „C“ – Netín
„C“ 6:12; Orel Bystřice n.P. – Poděšín „C“ 12:6; Poděšín „C“ – Jámy 7:11; Poděšín „C“ –
Lhotky „C“ 9:9; Borovnice – Poděšín „C“ 15:3; Poděšín „C“ – Oslavice „C“ 10:8; Vepřová
– Poděšín „C“ 10:8.
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Celková úspěšnost hráčů Poděšín „B“:
Jaroš Radim 34/14 – 70,83%; Chvátal Jaroslav 33/35 – 48,53%; Neubauer Aleš 30/38 –
44,12%; Jaroš Zdeněk 15/43 – 25,86%; Musil David 3/9 – 25%; Vejvodová Marie 1/21 –
4,55%; Koumar Jan 0/12 – 0%.
Celková úspěšnost hráčů Poděšín „C“:
Smolík Jaromír 38/33 – 53,52%; Maša Stanislav 29/42 – 40,85%; Šustr Radek 11/20 –
35,48%; Maša Pavel 5/35 – 12,5%; Maša Petr 6/65 – 8,45%.
Odehrané zápasy za TJ Poděšín v letošní sezóně:
Jaroš Radim 27, Neubauer Aleš 22, Štikar Jaroslav 18, Smolík Jaroslav 18, Maša Stanislav
18, Maša Petr 18, Chvátal Jaroslav 17, Eliáš Bohuslav 16, Jaroš Zdeněk 16, Maša Pavel 10,
Šustr Radek 8, Landová Jitka 7, 5, Vejvodová Marie 4,5, Kourková Jana 3, Musil David 3,
Koumar Jan 1.
Z. Jaroš
OP 3.třídy:
1. Velké Meziříčí C
2. Velká Bíteš C
3. Polnička B
4. Uhřínov A
5. Malá Losenice A
6. Poděšín A
7. Sázava A
8. SK Netín B
9. TJ Žďár n.S. F
10 Škrdlovice A

14
10
7
9
7
4
7
5
4
3

1
3
7
2
4
8
1
4
4
6

3
5
3
7
7
6
10
9
10
8

204:120
187:137
169:155
169:155
158:166
159:165
151:173
151:173
138:186
134:190

47
41
38
38
36
34
33
32
30
29

OP 4.třídy:
Orel Bystřice nP. A
SK Netín C
Dolní Heřmanice A
Lhotky C
Vepřová A
Borovnice A
Poděšín B
Jámy A
Oslavice C
Poděšín C

Koňské příběhy.
Pochoutka.
Jednou dvouletému hříběti se po úrazu začaly křivit přední
nohy. Statkový veterinář rozhodl, aby toto hříbě bylo
vyřazeno. Když ho odváželi, řekli nám, jestli by někdo ze
zaměstnanců měl zájem o maso z tohoto hříběte. Nevím proč
se u nás vžilo, že koňské maso je podřadné. Ve Francii i v
Itálii je to delikatéz. My jsme si přihlásili několik kg a druhý
den nám ho přivezli. Manželka se rozhodla, že ho upraví na
řízky, ale mnoho si od toho neslibovala. Když jsem přišel
k obědu, ovanula mě příjemná vůně. Manželka mě řekla, že si
myslela, že koňské maso jíst nebude. Vůně řízků ji však
natolik ovládla, že neodolala řízky ochutnat a zjistila, že
takových dobrot mnoho není a oba jsme si velice pochutnali.
(pokračování příště)
B. Dočekal
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204:120
192:132
197:127
184:140
168:156
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121:203
103:221
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Kronika.
Rok 1979. Prvního a druhého ledna klesla teplota až na 20°C pod nulou a současně začal
padat sníh. Z tohoto důvodu elektrárny i jiné podniky které měly zásobu uhlí jen v průměru
na týden musely omezit v podnicích provoz, hlavně však elektrárny. Pro nedostatek uhlí se
jeden měsíc nevyučovalo na všech stupních škol. Televize omezila vysílání na několik hodin
denně. Dík horníkům i jiným pracovníkům se podařilo tento krizový stav překonat, takže
koncem ledna již všechny podniky pracovaly na plno. V Únoru pokračovalo obvyklé zimní
počasí. Teploty v průměru 6°C pod nulou, sněhu asi 20 cm, pravá zimní pohoda. Také
v březnu byly teploty asi 6°C pod nulou, denní až 8°C nad nulou. Do 10. března většinou
slunečné počasí s ranními mrazíky. Od 10. března téměř každý den zamračeno a přeháňky
většinou sněhové. Polní práce ještě nezačaly, naopak 30. března začal padat sníh. Duben
opět velmi chladný. Zemědělské práce pokračují jen velmi pomalu, pro časté deště a sníh. Ke
konci měsíce začínají v JZD sázet brambory, přesto, že půda je ještě studená a mokrá, ale
sázet se musí, aby práce ubývala. Květen byl chladný a suchý, je potřeba aby sprchlo. Až do
15. května zamračeno, velké chladno a sucho. V polou měsíce se vyjasnilo, začalo se
oteplovat a ke konci měsíce teploty až 25°C. Za celý měsíc nespadla kapka vody, porosty na
lukách, ale i obilí na polích neroste naopak podesychá. I v červnu je nadále velké teplo až
32°C. Na některých přehradách začínají hynout ryby pro velké oteplení vody, která zůstává
bez pohybu. Až v polou června začíná vydatně pršet a je ku podivu jak příroda během dvou
tří dnů opět ozdravěla. Protože je pěkné počasí, JZD sklízí poslední seno.
Se stavbou rodinného domu začal Koumar Milan a staví jej na místě bývalé pazderny. Novou
fasádu rodinného domu provedl Flesar Rudolf č.47. rodinný domek č.16 byl prodán. Koupil
jej ing. Mašek z Brna. V červenci bylo chladno, slunečního svitu jen poskrovnu. MNV začíná
s výkopem pro kanalizaci. Začátek výkopu je u čísla 36 po malé straně. V srpnu je teplo a
deštíky, po červnovém suchu příroda která byla ulehlá se rychle ozdravuje. V září je počasí
velmi pěkné, žňové práce pokračují velmi rychle. JZD začíná sklízet brambory, kterých
narostlo hodně a zdá se, že průměr bude kolem 300q po hektaru. Také zelené krmení
narostlo neobyčejně mnoho. Místní národní výbor pokračuje v kladení kanalizace takže
v letošním roce byla provedena kanalizace po celé malé straně, pod hráz podle potoka až po
most u silnice. Přípravu ku stavbě rodinného domku začal Flesar Vladislav, postaví jej u
čísla 71 odbočka ze silnice k objektům JZD. Rovněž přípravu ku stavbě začal Jaroš Zdeněk
mladší. Postaví jej mezi čísly 1 a 36. Rodinný domek bude stavět také Kosour František.
Postaví jej nad číslem 69. V říjnu bylo velmi pěkné počasí, sluneční svit 19 dnů v měsíci.
V listopadu bylo neobyčejně teplo, slunečno, stromy začínají rašit. Toto pěkné počasí trvalo
po celý listopad. Brambory u JZD a v bramborárně začínají hnít, protože vlivem velkého
teplo nelze pustit ventilátory. Sport. Sportovní klub v Poděšíně má 35 členů a počíná si velmi
aktivně, několik dat: Postavili si novou budovat ve které je klubovna, šatny a sociální
zařízení. 35 členů odpracovalo při vlastní výstavbě 3.387 hodin, všechny zdarma. Hodnota
díla je 190.000,-Kčs. Při příležitosti výroční členské schůzi konané 25. listopadu byla dána
do užívání tato nová hezká budova. Při této příležitosti obdržela TJ Poděšín od OV ČSTV
diplom vzorný oddíl mládeže. Organizují rovněž různé sportovní soutěže, hrají volejbalové
turnaje, stolní tenis a ženy nacvičují skladbu na spartakiádu 1980. Sportovci v Poděšíně
chtějí kromě jiného dobudovat sportovní areál, tenisový kurt a jiné. Sportovní klub úspěšně
vedou Chvátal Alois, Stránský Josef, Jaroš Zdeněk a jiní.
(Pokračování v příštím čísle)
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (21. část)
Tak už s tou sklenářskou hutí bude konec. Ten Konrád Handsuh všechny lidi z práce doma
nechal. Pravil, že držení huti se nevyplácí. On, že lituje lidi chudé i svou rodinu, že bída větší
u nás nastane, ale že on se dřít nadarmo také nemůže, když obchod není už dlouho dobrý.
Také v Německu již dobré sklo dělají a tak kam se vozilo o něj nemají zájem. V Německu
hodně českých sklářů pracuje a tak tam odešly celé rodiny. V Nížkově v hamru železném
ještě mají práce dost. Také hamr železný v Sirákově pracuje, ale lidé tam jsou všichni cizí.
Dne 21. listopadu je konec roboty ve skleném hamru v Sirákově.
Lovil se rybník v Záborné zvaný Horní a 2 malé, 1 v Janovicích zvaný Grošík, v Nížkově 1
obecní a v Polné zvaný Podleský.

Rok 1614
Zima byla tuze dlouhá až do konce dubna. Všude bylo mnoho sněhu a mrazy silné často
chodily. Ještě v březnu. Léto bylo studené a často silné deště a bouřky chodí. Lidé mají
strach, aby bylo co jíst. Zima začala 19. října, když napadlo hodně sněhu a pak zase déšť a
mrazy jsou. Silná zima začala 14. listopadu. Sníh i mráz držely pevně. Někteří hospodáři
mají na poli ještě oves, hlavně v Poděšíně, Sirákově a trochu v Janovicích.
Mniši z Jihlavy zase chodí po vsích a přemlouvají, aby všichni na katolickou víru přešli, že
se budou mít dobře.
V září se mord stal v Sirákově. Vražedník byl neznámý a zavraždil syna rychtáře Sobotky ve
své chalupě. Zavražděnému bylo 22 let. Ten vrah všechny peníze pobral, ručnici, sekeru,
kalhoty, další oblečení a uzené maso. Nikdo nikoho neviděl a sousedi říkali, že jich muselo
být víc, protože by to jeden všechno neunesl. Nikdo nebyl dopaden a všichni velice litují
syna rychtáře.
Úroda byla dobrá. Lidé také chodí vybírat med z dutých stromů od divokých včel do pusté
vsi Blažkov. Po té vsi už jen málo zbytků je vidět. Pole z pusté vsi vrchnost pronajímá lidem
z Poděšína, Sirákova, Rudolce, Bohdalova a Matějova.
Lovil se rybník panský a obecní v Poděšíně, dále v Sirákově, Záborné a v Nížkově. Všichni
co zdraví jsou do bahna jít musí chytat ryby a do sudů je dávat. Vždycky je mnoho lidí
nemocných někteří dokonce zemřou na zápal plic. To vrchnost tak moc nezajímá.

Rok 1615
Všude leží až 3 lokte sněhu (1 loket 59,4cm) tak se nemusí chodit robotovat. Zima byla
dlouhá a sníh leží až do března. Největší mrazy byly v únoru a v polovic března. V dubnu již
přišlo teplo. V létě uhodila velká horka a dost často jsou bouřky. Od poloviny září každý den
prší, a kdo úrodu včas nepoklidil, zle se mu vede. 29. září padaly kroupy. Přišlo silné povětří
a náramná zima. Vyvráceno bylo mnoho stromů a střechy jsou potrhané. Rybníky
v Poděšíně, Sirákově a Nížkově jsou plné bahna. Vždyť déšť trval skoro bez přestání od
9.září do konce měsíce.
Všichni chlapi nosí dlouhé vlasy a vousy, takový je to zvyk. Když jdou do války tak jsou
ostřiháni od bradýře (holiče). Kdo nenosí vousy, ten je jenom k posměchu. On pak jako baba
holý vypadá.
14. srpna shořela od blesku jedna chalupa v Poděšíně a dvě chalupy v Nížkově.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Počasí.
Leden.

Slunečno bylo 4 dny, Sníh s deštěm byl 2 dny, sněžilo 6 dní, vítr foukal 5 dní.
Průměrná polední teplota byla -2,7°C. Dešťových srážek bylo 79 mm. Byl to teplotně
průměrný, ale mokřejší měsíc.
Leden 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno -3,6
-2,7
-2,5
-4,8
-3,0
-7,5
1,0
-0,7
-7,1
-5,7
Večer -2,3
-1,3
-1,4
-3,7
-1,1
-6,2
2,1
0,4
-5,8
-4,5
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Únor.

Slunečno bylo 3 dny, 4 dny sněžilo, vítr foukal 3 dny, 1 den byla mlha. Průměrná
polední teplota byla -0,2°C. Dešťových srážek bylo 17 mm. Byl to průměrný měsíc.
Únor
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
-2,4
1,4
-6,4
-0,6
-4,6
-5,3
-0,6
-1,0
-3,5
-3,9
Večer
-0,4
3,0
-4,0
-0,7
-2,1
-2,6
1,1
1,0
-2,2
-1,8
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Březen. Slunečno bylo 8 dnů, propršelo 3 dny, sněžilo 5 dní, vítr foukal 7 dní. Průměrná
polední teplota byla 4,8°C, Dešťových srážek bylo 38 mm. Jednalo se o průměrný měsíc.
Březen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
2,0
1,4
1,3
0,7
-1,5
-1,7
0,0
-0,6
-0,1
-1,3
Večer
4,3
4,7
5,2
3,1
2,8
1,3
5,0
2,2
1,7
3,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

20
15
10
5
0
-5
-10
-15

♦Zpravodaj 2/2010
♦texty připravili:
♦fotografie:
♦grafická úprava:
♦tisk a distribuce:

♦vydává obec Poděšín
Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, Václav Flesar, Bohumil Dočekal, Hana Řičanová, František Rosecký,
Jaroslav Dočekal st., Jan Prchal
Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš, Hana Řičanová, Josef Lada, Jan Prchal
Jaroslav Dočekal
♦ recenze: Marie Dobrovolná
Zdeněk Jaroš
♦ náklad: 200 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma

♦Internet: http://www.podesin.cz

♦ E-mail: podesin@podesin.cz

♦Návštěvnost webových stránek 2010: Leden – 2 125 ,

Únor – 2 179 ,
20

Březen – 2 049

28

29

30

31

