Ročník 15
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2011

Úvod.
Vážení občané. Zahajujeme jubilejní 15. ročník našeho Zpravodaje. Nechystáme v něm
žádné velké změny. Kromě pár novinek v něm najdete všechny známé rubriky.
Letošní zima se projevila hlavně na začátku prosince, ale pak byl její průběh poměrně
bezproblémový. Žádné přebytky sněhu ani vyjímečné mrazy. Máme tu jaro, letní čas a je
hned veseleji. V letošním roce nás čeká výstavba poslední etapy chodníků – od křižovatky
k Nížkovu. Pokud se povede sehnat dotace, budou i nové cesty. Pokračovat bude příprava
stavebních parcel.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Karneval ve školce.
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Vyrobena zábrana na únik ryb z rybníka u podkovy.
Hasiči uspořádali ples se skupinou DRING.
Začala pravá zima se sněhem.
A je tady první sněhová kalamita.
Osvětlen strom u hospody.
Okresní přebor ve stolním tenise, úspěch našich občanů.
Dokončena nová šatna ve školce, kterou dělal pan Tomáš Navrátil.
Tělovýchova uspořádala taneční zábavu se skupinou KNAJPA.
Silvestrovský turnaj vyhrála Marcela Flesarová.
Ve školce proběhlo osmé vítání občánků.
Proběhla Tříkrálová sbírka pro oblastní charitu Havlíčkův Brod.
Myslivci uspořádali ples se skupinou PROFIL
90. narozeniny oslavil nejstarší občan Poděšína pan Jaroslav Dočekal.
90. narozeniny oslavila paní Marie Landsmanová.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.11.2010:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
12. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
13. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
14. Jednací řád zastupitelstva obce na volební období 2010 až 2014, – 7 hlasů pro.
15. Vydávat obecní zpravodaj 4x za kalendářní rok v letech 2011 – 2014 o rozsahu cca 20
stran a občanům dodávat zdarma, – 7 hlasů pro.
16. Pořádat akci „Vítání občánků do života“, 1x za rok v letech 2011 – 2014, – 7 hlasů pro.
17. Sociální komisi zajišťovat v letech 2011 až 2014 „blahopřání občanům k životnímu
jubileu“ v 70., 75., 80., 81., 82., 83., dále po jednom roku věku, – 7 hlasů pro.
18. Podporu při narození dítěte v roce 2011 až 2014 ve výši 3.000,-Kč. na každé narozené
dítě. 1.000,-Kč dávat při akci vítání občánků a 2.000,-Kč při nástupu dítěte do
Mateřské školy, – 7 hlasů pro.
19. Finanční výbor: předseda: Milan Matoušek, členové: Petr Jaroš a František Vejvoda,
– 7 hlasů pro.
Kontrolní výbor: předseda: Petr Jaroš, členové: Jiří Enderle a František Vejvoda,
– 7 hlasů pro.
Stavební komise: předseda: Jiří Enderle, členové: Zdeněk Jaroš a František Rosecký,
– 7 hlasů pro.
Sociální komise: předseda: František Vejvoda, členky: Marie Dobrovolná, Jindřiška
Landová a Ludmila Řeháčková, – 7 hlasů pro.
Pořádková komise: předseda: Jaroslav Dočekal ing., členové: Petr Jaroš a Milan
Matoušek, – 7 hlasů pro.
20. Odměny zastupitelům:
Starosta Zdeněk Jaroš – 6.500,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Místostarosta ing. Rosecký František – 5.300,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Předseda kontrolního výboru Petr Jaroš – 1.200,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Předseda finančního výboru Milan Matoušek – 1.200,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Předseda stavební komise Jiří Enderle 1.200,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Předseda pořádkové komise ing. Jaroslav Dočekal 1.200,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Předseda sociální komise František Vejvoda – 1.200,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Pokladník ing. Jaroslav Dočekal 2.300,-Kč, – 6 hlasů pro 1 se zdržel.
Platy budou vypláceny od 10. listopadu 2010 včetně.
21. Smlouvu mezi obcí Poděšín a ing. Jaroslavem Dočekalem na vedení účetnictví obce
Poděšín, – 7 hlasů pro.
22. Smlouvu mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a obcí Poděšín o
poskytnutí podpory z programu obnovy venkova Vysočiny na dotaci ve výši 111.000,Kč, – 7 hlasů pro.
23. Navýšit rozpočet v Mateřské škole na rok 2010 o 7.000,-Kč., – 7 hlasů pro.
24. Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 17.500,-Kč, mezi obcí Poděšín jako dárce a
obcí Nížkov jako obdarovaný, – 7 hlasů pro.
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Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.12.2010:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
25. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
26. Informace ze schůze Lesního družstva v Polné.
27. Informace ze schůze Mikroregionu Polensko.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
28. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
29. Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín jako dárce a obcí Nížkov jako obdarovaný,
– 7 hlasů pro.
30. Dodatek ke smlouvě mezi obcí Poděšín a firmou ODAS Miloslav Odvárka, Nám.
Republiky 61, Žďár n.S., která mění cenu za svoz komunálního odpadu na 61.788,-Kč
bez DPH, – 7 hlasů pro.
31. Rozpočtové opatření č.4, viz příloha, – 7 hlasů pro.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2010:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
32. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
33. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
34. Vyrovnaný rozpočet obce Poděšín na rok 2011 ve výši 2.800.000,- Kč. Rozpočet byl
vyvěšen na úřední desce od 10. prosince do 26. prosince 2010., – 7 hlasů pro.
35. Finanční příspěvek na kvalifikaci MS juniorů v házené, ve výši 1.000,- Kč, pro oddíl
házené v Novém Veselí., – 7 hlasů pro.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.2.2011:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
36. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
37. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
38. 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%.– 7 hlasů pro.
39. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Poděšín a městem Žďár nad Sázavou na vykonávání
přenesené působnosti podle ustanovení § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů. – 7 hlasů pro.
40. Vybudování nového chodníku od křižovatky u čísla 94 k číslu 21. – 7 hlasů pro.
41. Navýšit rozpočet do Mateřské školy o 15.000,-Kč na nový bojler. – 7 hlasů pro.
42. Koupit nový bateriový dávkovač na chlornan sodný. – 7 hlasů pro.
43. Finanční příspěvek pro SDH Poděšín na novou hasičskou vlajku ve výši 80% nákladů,
maximálně 32.000,-Kč. – 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce zamítá:
44. Finanční příspěvek na rentgen pro zubní ordinaci v Nížkově. – 6 hlasů pro zamítnutí,
1 se zdržel.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 12. 2010:
- pokladna:
- bankovní účet:

0,00 Kč
1 210 697,34 Kč

Celkem:
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Obec.
Sčítání lidu, domů a bytů.
V letošním roce proběhlo po deseti letech pravidelné sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítací okamžik nastal o půlnoci z 25. na 26. března. Sčítacími komisaři byli zaměstnanci
české pošty. Každý komisař musel mít přes rameno modrou tašku
s výrazným žlutým logem české pošty a musel předložit průkaz sčítacího
komisaře.
Komisaři roznášeli formuláře od 7. do 26. března a termín návštěvy
ohlásili dopředu lístečkem, který vám vhodili po 26. únoru do schránky,
spolu s informačním letáčkem.
Každý člověk vyplnil Sčítací list osoby sám za sebe, každá domácnost jeden Bytový list
dohromady a majitelé či správci domů dostali ještě Domovní list. Když něčemu nebylo
rozumět tak byly tyto možnosti: byla zřízena bezplatná telefonní informační linka, nebo na
internetu (www.scitani.cz) a nebo vám poradil přímo sčítací komisař.
Vyplněné formuláře se musely odevzdat do 14. dubna 2011, buď přímo sčítacímu komisaři,
nebo zdarma poštou a nebo internetovou poštou.
Z. Jaroš

Mikuláš, anděl a čerti
Dne 5. prosince nás jako každoročně navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Letos se jich obzvlášť
urodilo, celkem 8 chlupáčů.
J. Dočekal

Mikuláš, anděl a čerti

Tři králové

Tříkrálová sbírka.
V sobotu 8. Ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 64.280,-Kč, z toho
v Poděšíně 9.990,-Kč, Sirákově 12.531,-Kč Nížkově 31.359,-Kč, Bukové 7.465,-Kč a
v Rosičce a Špinově 2.935,-Kč.
Z. Jaroš

Zápis.
28. ledna proběhl v nížkovské škole zápis dětí do 1. třídy. Z naší obce do školy půjdou:
Enderlová Michaela, Chvátal Filip, Chvátal Jan, Sekničková Andrea, Šlechtický
Vojtěch. Ze sousedního Sirákova: Černý Stanislav, Chvátalová Jana, Jarošová Alžběta,
Marková Tereza, Neubauer Marek, Pařík Jan, Prchal Martin, Rosecký Jakub. Celkem půjde
z naší školky do školy 13 dětí.
Z. Jaroš
4

Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2011

Mikroregion Polensko.

Novinky na www.podesin.cz

V pondělí 6. prosince po schůzi Lesního
družstva proběhla schůze Mikroregionu
Polensko, ve kterém je sdruženo těchto 22
obcí:
Arnolec,
Brzkov,
Dobronín,
Dobroutov, Jamné, Jersín, Kamenná, Měšín,
Nadějov, Nížkov, Poděšín, Polná, Rybné,
Stáj, Sirákov, Šlapanov, Věžnice (HB),
Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř,
Žďírec.
Nejprve došlo k ověření mandátů a volbě
nového výboru. Předsedou byl zvolen
Jindřich Skočdopole – Polná, dále výbor:
Jan Mokrý – Nížkov, Jiří Pejcha – Jamné,
Josef Málek – Věžnice. Byl projednán
závěrečný účet Mikroregionu a schválen
rozpočet a rozpočtový výhled a byl stanoven
členský příspěvek obcí ve výši 4,-Kč. za
jednoho občana obce na jeden rok.

Od začátku ledna 2011 doznal náš web opět
velkou změnu. Nová grafika a nový
redakční systém mu dodaly zcela nový
vzhled a nové menu i nové ovládání. Pro
nás, kteří jsme dodávali pouze podklady
webmasterovi, je nyní umožněno vkládat
dokumenty přímo. Mělo by to umožnit
urychlení aktualizace webu. Snad se vám
nový web líbí a budete ho navštěvovat
v hojném počtu a pravidelně. Starý web
nezanikl, jen se u něho změnila adresa a je
možné ho navštěvovat i přímo z nových
stránek.
J. Dočekal

Zlatý erb.
Tak jako v minulých letech, tak i letos se
naše webové stránky zúčastnily celostátní
soutěže o nejlepší stránky měst, obcí a
služeb. Slibovali jsme si, že po slušných
úspěších v minulých letech, letos konečně
dospějeme
na
pomyslnou
„bednu“.
V minulosti jsme dostávali při hodnocení
poměrně málo bodů za grafiku a ovládání
webu. Po letošních změnách našich stránek,
jsme doufali, že zvýšením ohodnocení v této
oblasti budeme mít již dostatek bodů.
Bohužel, nestalo se tak. Získali jsme z 18
zúčastněných obcí kraje Vysočina 7. místo.
Těžko říci, proč se tak stalo. Každý si může
svůj úsudek udělat sám, proč porotci
hodnotili, jak hodnotili. Jeden důvod se
přímo nabízí. Pokud si dáte tu práci a
prohlédnete si výsledky ze všech krajů a
podíváte se u každého výherce, jaký používá
systém, dojdete k zajímavému zjištění.
Téměř všechny používají stejný systém a to
tentýž, co podporuje organizátor soutěže.
Třeba je to náhoda, třeba je tento systém
opravdu dobrý, ale třeba…
Po tomto zjištění již několik let zvažujeme,
zda se takové soutěže ještě účastnit. Mnoho
obcí, které v minulosti soutěžily, se poslední
roky neúčastní. Letos byly také kraje, kde
byli pouze 2-3 soutěžící v kraji, což se
v minulosti nestávalo.
J. Dočekal

Z. Jaroš

Nové pohlednice
Město Žďár nad Sázavou vydalo sadu
nových pohlednic. Jsou na nich fotky všech
10 velkých Olšiakových betonových soch,
umístěných na Žďársku. Chybí tedy socha
u Olomouce a u Vranovské přehrady. Náš
Strom tak samozřejmě nechybí. Fotky jsou
velice pěkné a mohou sloužit i jako malý
dárek.
Koupit je můžete v info centru na staré
žďárské radnici za 45,- Kč.
Z. Jaroš

Obecní knihovna.
V roce 2010 navštívilo knihovnu celkem
166 návštěvníků z řad čtenářů. Z toho bylo
107 dospělých a 59 dětí do 15 let.
Půjčeno bylo celkem 297 titulů, z toho 229
byla krásná literatura pro dospělé, 5 naučná
literatura pro dospělé, 55 krásná literatura
pro děti, 7 naučná pro děti a 6 titulů bylo
regionálního rázu.
Přestože nabídka nových titulů je poměrně
slušná, čtenářů, zdá se ubývá.
Jaromír Jágr
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Obyvatelé 2010.
1. Počet obyvatel k 1.1.2010
245, z toho 123 mužů a 122 žen
2. Narozené
3 Vencovský Dominik
č.p. 38 nar.
děti v roce
Navrátilová Eliška
č.p. 11 nar.
2010
Lánová Jana
č.p. 86 nar.
3. Přihlášení
6 Šimek Pavel
8.1. z Bohdalova
č.p. 25 nar.
občané v
Hrabě Alexej
2.2. ze Žďáru n.S.
č.p. 84 nar.
roce 2010
Hrabětová Ivana
2.2. ze Žďáru n.S.
č.p. 84 nar.
Hrabětová Barbora
2.2. ze Žďáru n.S.
č.p. 84 nar.
Vodák Jan
25.6. z Třebelovic
č.p. 85 nar.
Fajmonová Ludmila
24.9. z Přibyslavi
č.p. 87 nar.
4. Zemřelí
1 Skalický Adolf * 26.5.1929
č.p. 50 † 15.7.2010
5. Odhlášení
4 Poul Petr
26.5 do Havl. Brodu č.p. 54 nar.
občané v
Žáková Eva
21.6. do Polné
č.p. 60 nar.
roce 2010
Žák Marek
14.7. do Polné
č.p. 60 nar.
Landa Pavel
28.7. do Žďáru n.S. č.p. 33 nar.
6. Svatby
2 Jágrová Anna a Ladislav Hromádko
č.p. 2
dne:
Nejedlá Anna a Jan Vodák
č.p. 85 dne:
7. Počet obyvatel k 31.12.2010
249, z toho 123 mužů a 126 žen
8. Životní
81 r. Smejkal Václav
č.p. 49
nar.
jubilea v roce 88 r. Rosecká Františka
č.p. 19
nar.
2011
50 r. Nejedlá Jaroslava
č.p. 91
nar.
90 r. Dočekal Jaroslav
č.p. 9
nar.
55 r. Nejedlá Anna
č.p. 85
nar.
90 r. Landsmanová Marie
č.p. 56
nar.
50 r. Jágr Pavel
č.p. 89
nar.
84 r. Šorfová Františka
č.p. 26
nar.
80 r. Doležalová Marie
č.p. 15
nar.
55 r. Šimková Ludmila
č.p. 25
nar.
65 r. Doležalová Stanislava
č.p. 4
nar.
65 r. Šimek Jan
č.p. 80
nar.
55 r. Chvátal Jaroslav
č.p. 39
nar.
50 r. Chvátalová Blanka
č.p. 39
nar.
55 r. Šimek Jiří
č.p. 25
nar.
65 r. Sláma Jindřich
č.p. 72
nar.
75 r. Smejkalová Anna
č.p. 49
nar.
65 r. Sobotková Ludmila
č.p. 57
nar.
50 r. Dočekal Jaroslav
č.p. 9
nar.
82 r. Jarošová Božena
č.p. 73
nar.
50 r. Matoušek Milan
č.p. 87
nar.
84 r. Slámová Anna
č.p. 29
nar.
55 r. Vejvodová Marie
č.p. 50
nar.
60 r. Homolová Alena
č.p. 34
nar.
9. Výročí
30 r. Anna a Vladislav Flesarovi
č.p. 83
dne:
svateb
10 r. Ivana a Martim Chvátalovi
č.p. 71
dne:
v roce 2011 10 r. Lenka a Jiří Šlechtický
č.p. 97
dne:
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2.3.2010
9.5.2010
19.10.2010
27.3.1980
6.2.1976
21.9.1981
6.6.2006
25.11.1982
11.11.1958
81 roků
25.6.1981
28.6.1965
1.10.1993
11.4.1971
2.1.2010
12.6.2010
3.1.1930
11.1.1923
3.2.1961
13.2.1921
5.3.1956
13.3.1921
17.3.1961
25.3.1927
29.3.1931
1.4.1956
1.5.1946
1.5.1946
18.5.1956
21.5.1961
19.6.1956
25.6.1946
16.7.1936
16.7.1946
4.8.1961
24.8.1929
29.10.1961
13.11.1927
1.11.1956
11.12.1951
11.4.1981
2.6.2001
4.8.2001
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30 r.
30 r.
20 r.
30 r.
20 r.
25 r.

Miroslava a Stanislav Enderlovi
Jana a Milan Šorfovi
Libuše a Jaroslav Dočekalovi
Jana a Vladimír Navrátilovi
Jana a Jiří Enderlovi
Marie a Pavel Jágrovi

Jaroslav Dočekal 90 let

č.p. 86
č.p. 82
č.p. 9
č.p. 11
č.p. 69
č.p. 89

dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:

29.8.1981
12.9.1981
21.9.1991
24.10.1981
26.10.1991
29.12.1986

Marie Landsmanová 90 let

Vítání občánků.

V neděli 2. ledna 2011 v 10:00 hodin proběhlo ve vyzdobené
Mateřské škole již osmé vítání nových občánků do naší obce. K vítání se dostavili všichni
pozvaní občané a to Simona a Tomáš Navrátilovi s dcerou Eliškou, Miroslava a Jaromír
Lánovi s dcerou Janou a Monika a Aleš Vencovský se synem Dominikem. Vítání zahájila a
uváděla Jindřiška Landová. Za obecní úřad se účastnil starosta Zdeněk Jaroš, za sociální
komisi František Vejvoda. Fotil a filmoval již tradičně Jaroslav Dočekal. Básničky s Erikou
Sekničkovou, Andreou, Michalou a Vojtěchem Šlechtickými secvičila ředitelka MŠ Hana
Říčanová. Na kytaru hrála Ivana Řeháčková, na klávesy Jana Jágrová a s nimi zpívala Iveta
Sekničková.
Z. Jaroš

Učinkující.

Rodiče s dětmi.

Pořadatelé.

Navrátilovi.

Lánovi.

Vencovští.
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Školka.
První pololetí školního roku 2010 - 2011.
První pololetí školního roku pomalu končí a tak nezbývá než zhodnotit, co vše se ve školce
událo, co se děti naučily a co jsme si všichni prožili. Novinkou v letošním roce je výuka hry
na flétnu. Přihlásilo se celkem dvanáct dětí a flétničku si nosí každou středu. Učí se
správnému dýchání a zvládnutí prvních tónů. Několikrát byly děti na divadle v Mateřské
škole Nížkov.
Pohádky se jmenovaly:
O Tulipánkovi, Jak anděl zachránil Josífka před loupežníky, Popelka a lískový oříšek. V
listopadu jsme měli divadlo i přímo v naší školce. Paní herečka Pavla Millerová hrála a
zapojovala děti do dramatizace v pohádce O zatoulané peřině a Jak dědeček měnil. V
prosinci přišel hodný Mikuláš s ještě hodnějším andělem. Nikoho si neodnesli, tančili,
zpívali a nakonec obdarovali děti samými dobrotami.

Děti s flétnou.
V pohádce.
Mikuláš s andělem.
Na Vánoce čekalo děti překvapení v podobě nové šatny, kterou vyrobil a namontoval pan
Navrátil z Poděšína. 30 000,- Kč přispěl Obecní úřad Sirákov, obrázkové háčky věnoval
přímo sám pan truhlář. Děti si rozbalily spoustu dárků pod stromečkem, shlédly vystoupení
kouzelníka Waldiniho a společně s rodiči a přáteli školy jsme se sešli, pobavili na odpolední
besídce. Děti zahrály vánoční hru, děvčátka zatančila a celou zábavu dokončila rodina pana
Sobotky ze Sirákova. Vydařila se hudba, super soutěže, odměny... Moc děkujeme a těšíme se
na Karneval opět s panem Sobotkou v pátek 4. března v 15.30 hod. u nás v naší poděšínské
školce pod obláčky.
Hana Řičanová

Kouzelník.

Besídka.

Karneval.

MŠ v knihovně.
V pátek 28. ledna děti z Mateřské školy v Poděšíně navštívily místní obecní knihovnu.
Popovídaly si o knížkách, o zacházení s knihou. Některé dětské knihy si také mohly
prohlédnout. Nakonec si vyslechly pohádku doprovázenou maňásky: O pejskovi a kočičce,
konkrétně: O pyšné noční košilce.
Hana Řičanová
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Stromeček pro zvířátka
Celý první únorový týden si děti povídaly o zvířátkách. Kreslily, lepily a malovaly. Hrály
pohybové hry. Završením týdenního projektu byla prodloužená vycházka do lesa. Děti
nanosily mrkvičky, jablka, brambory a kaštany a ozdobily zvířátkům stromeček. Hana Řičanová

V knihovně.

Stromeček pro zvířátka.

Nová šatna

Tenkrát v Poděšíně. – 5. část.
Podzim.
Hospodáři chtěli mít všechno sklizeno do Posvícení, to je třetí neděli říjnovou. Po sklizni se
prováděla ještě hluboká orba. Tím polní práce skončily a byl čas na mlácení obilí. Ještě bych
se chtěl zmínit o výnosech. Obilovin se sklízelo 20-25 centů, brambor do 200q z hektaru.
Žito se prodávalo okolo 60 korun, brambory do 25 korun za metrák. Mlácení obilí. Mlátičky
s čištěním ještě nebyly a zrní se čistilo na fukaru-fofru. Oddělené plevy sloužily jako krmivo
pro krávy. Než byla zavedena elektřina, poháněly se mlátičky žentourem, větší zemědělci
měli benzinové motory. Jak vypadal žentour? Byl to litinový kulatý čep asi 20 cm vysoký a
15 cm silný, upevněný v litinové desce u země. Kolem čepu se otáčela kulatá litinová deska
o průměru asi 130 cm. Ta byla na okraji ozubená, zapadala do ozubeného pastorku a pomocí
řemene na mlátičku. Na vrchní desce byl upevněn dřevěný sloupek o délce asi 3m. Před ten
se zapřahal potah, který chodil dokola a tím uváděl žentour do pohybu. V roce 1925 byla do
obce zavedena elektřina. Zavedením elektrických motorů se usnadnil provoz celého
hospodářství. Slámu, která prošla mlátičkou, bylo
nutno svázat do otýpek a uskladnit. Sláma se vázala do
povřísel. Ta se dělala ze slámy, která se mlátila cepy.
Dělání povřísel byla práce na chvíle, když nebylo
možno pro špatné počasí dělat venku. Ještě jedna
činnost byla na podzim prováděna – pasení dobytka.
Páslo se na všech loukách bez ohledu na majitele. Před
pasením byl pozván kovář, aby ošetřil dobytku
paznehty, které od minulé pastvy přerostly. My jsme
nejraději honili na Peklo. Hned za vsí se vyhnalo na
Flesarovu louku a popásalo se až do Pekla. Kolem
potoka bylo dost olší, takže bylo možnost dělat ohníčky
a péci brambory. My jsme honili na pastvu čtyři až pět
krav a dvě dorůstající jalovice. Také jsme rádi pásli u
Cikar. Byl tam blízko les a bylo dost dříví na ohníčky.
Páslo se celý podzim až do příchodu mrazíků.
(Pokračování v příštím čísle)
Jaroslav Dočekal nejstarší
9

30.4.2011

Jak je v Kongu.
Poznámky o Africe
Počínaje zářím 2009 jsem strávil rok života misijní službou v Demokratické Republice
Kongo (dále RDC), jedné z největších a nejchudších zemí Afriky. V několika bodech se
pokusím popsat zásadní rozdíly mezi městečkem Aru a naším Poděšínem.

Domy a infrastruktura
Běžný dům je v RDC postaven z blátěných sušených cihel spojených blátem. Má kruhový
půdorys, poloměr i výšku dva metry, střechu tvoří většinou sušené trávy. Domy mívají zřídka
okna, pouze otvor pro vstup bez dveří, vždyť v domě není co ukrást kromě dvou hrnců a v
krabici uskladněných nedělních šatů.

Kuchyň.
Tržiště.
Taková obydlí jsou však pro místní potřeby plně dostačující, lidé většinu svého života tráví
venku a pod střechu se chodí většinou jen vyspat. Zdejší počasí je navzdory rovníkové
poloze snesitelné i pro Čecha: půl roku tam je parný červencový den a druhou půli deštivý
srpnový s občasnými bouřkami v našich končinách nevídanými.
V RDC se jezdí autem po pravé straně. V sousední Ugandě po levé, ale stěží si toho při
přejezdu hranic všimnete, protože se jednoduše jezdí tudy, kde je méně výmolů a děr. To
způsobuje, že nejrychlejším dopravním prostředkem je motocykl a pak kolo, které je na
střední vzdálenosti podobně rychlé jako auto (tzn. asi 15 km/h).

Právo a vzdělání
O dodržování práva se stará milice a policie, které však čas od času řeší vzájemné spory
přestřelkami. Místní soudci záplatují děravé státní zákony zákoníky belgickými a
francouzskými, jejichž fragmenty si našli na internetu. Již před dvěma roky byl zrušen zákon
odsuzující nevěrnou ženu k trestu dle místních zvyklostí (někde i smrt), zatímco nevěrný
muž nebyl zákonem postihován. Velký pokrok také nastal v oblasti znásilňování žen. Ještě
před deseti lety to byla běžná praxe vojáků vycházející z místní kultury a náboženských
představ, takže se před bitvou snažili pochytat a znásilnit co nejvíce žen, což jim mělo dodat
sílu v boji. Dnes je to již tvrdě postihováno, a tudíž méně časté.
V Aru se nalézá i vězení. Ve dvou místnostech o celkové velikosti ne větší než 50 metrů
čtverečních je uvězněno až 50 mužů. Být soudcem, starostou, guvernérem nebo třeba
výběrčím daní, je v Kongu mimořádně výnosná práce. Zdejší korupce je i pro Čecha těžko
představitelná. Ze zaplacených daní se dle odhadů ztrácí až tři čtvrtiny v kapsách státních
úředníků.
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Také proto stát není schopen zřizovat školy a platit učitele. To je většinou na církvích a
rodičích. S úrovní školství je to jako s ostatními oblastmi rozvoje v RDC, rozhodně má kam
stoupat. Zásadním problémem je nedostatek práce, který narůstá každoročně, poněvadž
průměrně má jedna žena v Kongu více než šest dětí (tedy čtyřikrát více než v ČR).
Problémy se vzděláním jsou způsobovány též jazykem. Učí se už od první třídy ve
francouzštině, kterou však ani maturanti příliš neovládají. Abyste se domluvili s každým, kdo
městečko obývá, musíte umět alespoň pět jazyků: angličtinu (pro důstojníky mise OSN),
francouzštinu (pro úředníky nadnárodních organizací), lingalu (jazyk většiny domorodých
obyvatel), lugbaru (jazyk většiny válečných utečenců z přilehlého distriktu) a kikongo (jazyk
některých vesnických osad v okolí). Místní vzdělaní lidé do svého životopisu píší seznam
jazyků, kterými mluví, jež čítá i deset položek.

Třída střední školy.

Místní účes.

Žena jde prodávat

Chudoba a zdravotnictví
Stejně jako musí místní obchodník umět operovat alespoň ve třech jazycích, musí také
přijímat tři měny. Běžně se v Aru užívají Ugandské Šilinky, protože z Ugandy se tam dováží
většina prodávaného zboží. Oficiálním místním platidlem jsou Konžské Franky, které však
nejsou příliš oblíbené pro jejich velkou inflaci. Nejvyšší bankovka Franku je ekvivalentem
české padesátikoruny, takže byste na koupi nového auta potřebovali dva pytle bankovek.
Auta, počítače a vůbec jakékoliv importované technologie jsou v Africe kvůli dopravě a
byrokracii mnohem dražší než třeba u nás. Když jeden můj zákazník zjistil, že jsem z Čech,
žádal mne o to, jestli bych mu nemohl zprostředkovat nákup postarší Tatry. Bohužel doprava
stála čtyřnásobek toho, co náklaďák. Vzhledem k vysoké inflaci a malé hodnotě nejvyšší
bankovky se v obchodním sektoru zpravidla používá jako platidlo Americký Dolar.
Jen málo je třeba k přežití v rovníkové Africe. Dům lze postavit bez peněz za jeden měsíc
práce, trička dovážená z Asie moc nestojí a sladkých brambor a banánů k jídlu je vcelku
dost. Je nicméně pravda, že dětem je třeba zaplatit školné a cena nedostatkové zdravotní péče
je pro většinu lidí příliš vysoká. Jako demonstrace poslouží třeba vzteklina, smrtelná choroba
léčitelná medikamenty v hodnotě stovek korun. Na vzteklinu se ale v Kongu běžně umírá –
buď léky nejsou, nebo není, kdo by je zaplatil.
Úroveň nemocnic je podobná, jako úroveň škol, což demonstruje úryvek z dopisu, který jsem
zaslal rodině: „Tento týden jsem ztratil všechnu důvěru v místní zdravotní systém. Vyrazil
jsem na polikliniku takřka zdráv a vrátil jsem se po šesti hodinách a dvou kapačkách, s
přeraženým nosem, modrým okem a dignostikovanou malárií. Příště asi zůstanu doma.”
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Církev
Pokud potkáte ve východní části Konga bělocha, může to být pouze 1) velmi zvláštní
zbloudilý turista 2) člen mezinárodních mírových či ekologických organizací, nebo 3)
misionář. Navzdory romantizujícím představám si však turisté v Africe příliš na své
nepřijdou. Hlavní snahou různých sekulárních mezinárodních organizací je pak postavit své
centrum, sehnat co nejrychleji místní lidi jako personál a vrátit se do pohodlí domova, odkud
jim budou posílat peníze sponzorů a předstírat, že je oni narychlo sehnaní zaměstnanci
nerozkradou. Místní lidé si nemohou dovolit být solidární s ostatními, a tak je pro ně krádež
něco mnohem přirozenějšího než pro nás. Je přeci pochopitelné, když někdo krade v krajní
nouzi – v Africe je krajní nouze denní chleba. Bílý člověk, třeba člen mírové organizace,
musí mít pořádný důvod, proč by měl a Africe zůstávat. Obyčejná filantropie na to jednoduše
nestačí.
Povětšinou jsou tedy bílí lidé trvale žijící v Africe ve snaze pomoci zdejším lidem misionáři,
většinou římští katolíci, ale i protestanté ze západní Evropy. Vzhledem k tomu, že v RDC je
větší procento obyvatel křesťanů (snad až 90%), než ve většině evropských zemích, účel
misie není tedy v první řadě šířit křesťanství, ale pomoci tamním lidem se vzděláním,
zdravotní péčí a bojem za lidská práva. Bílí misionáři tvoří také ekonomický most, díky
svým kontaktům s „bohatým severem“ se mohou pustit do jinak nemyslitelných projektů. Za
poslední tři roky jsme díky sponzorským darům mohli v Aru vystavět pekárnu, středisko pro
výuku práce s počítači, školu a knihovnu.

Lidé a mentalita
Přes mnohá utrpení, která Evropané místním způsobili, vítají místní lidé bílou tvář s
upřímnou srdečností. I přes pro nás těžko představitelnou chudobu se místní lidé neustále
radostně smějí. Ačkoliv zažili hrozivé věci a ačkoliv nynější situace nenasvědčuje rychlému
zlepšení, nepřestávají doufat v lepší budoucnost.
Ona dobromyslnost, životní radost a pohoda, která nám ve střední Evropě tak často chybí, si
však také vybírá svojí daň. Zatímco Čech kaboní své čelo nad desítkami problémů malých i
velkých, finančních, rodinných i pracovních, obyvatel Konga si tím nenechá pokazit náladu.
Bezstarostnost však často přechází v nezodpovědnost a ležérnost v obyčejnou lenost.
Výrazným rozdílem mezi člověkem africkým a západním je jejich koncepce času. Zatímco
člověk zformovaný bílou civilizací dělí den na 24 hodin a každou z těchto hodin na 60 minut,
černoch dělí den na tři části: ráno, večer a noc. K tomu navíc přibývá jejich suverénní
spontánost, co se stanovování termínů schůzek a jejich dodržování týká. V tom se zásadně
řídí pravidlem: “Když se chce setkat, tak si počká.” Naprosto legitimní omluvou nedodržení
termínu schůzky je například to, že dotyčný zrovna spal, a tak se, zcela logicky, nemohl
dostavit.
Rozdíl v mentalitě lze vypozorovat i ve jménech dětí. Brzy si zvyknete na jména jako
Mojžíš, Ježíš, Bůh dal a podobně, o úroveň výše jsou jména, jako Dobře hraje, Dobrej nápad
nebo Kolo (matka totiž pocítila první stahy, když jela do práce) a vůbec nejpůvabnější mi
přijde jméno osmého syna chudých rodičů, který se jmenuje To už stačí.
Po roce v Africe stále nevím, jestli je všude chleba o dvou kůrkách, ale vím, že lidé jsou
všude podobní a všude také potřebují pomoc.
Tomáš Enderle
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Putování po našem okolí – 11. část.
Hrady, zámky, zříceniny –
Zámek Přibyslav
Zámek byl vybudován namísto někdejšího
gotického hradu. Starší zadní část je
postavena ve stylu italské renesance.
Zámek několikrát vyhořel a byl opraven do
pozdně klasicistní podoby. Celý komplex
se rozkládá kolem dvou obdélníkových
nádvoří. V současnosti se zde nachází
hasičské museum.
Na místě dnešního zámku stával původní
gotický hrad z první poloviny 13. století,
z doby, kdy se v Přibyslavi dolovalo
stříbro. V roce 1424 byl dobyt husity
a poté obnoven. Hrad počátkem 16. století
zpustl a místo něho byl vybudován
renesanční zámek. Přibyslavský zámek
postavil kolem roku 1560 Zachariáš
z Hradce. Nechal se inspirovat italskou
renesanční architekturou, kterou dodnes
připomíná půvabný arkádový ochoz
tvořený
sloupořadím
toskánského
charakteru. Zámek byl v 18. století
rozšířen barokními přístavbami. Roku
1767 zámek vyhořel, ale brzy byl opraven.
Toto se opakovalo i roku 1847, kdy oprava
po požáru vtiskla fasádě objektu pozdně
klasicistní podobu. Celý komplex se
rozkládá okolo dvou obdélných nádvoří.
V jižním nádvoří se nachází arkádový
ochoz tvořený toskánskými sloupy. Na
klasicistně upraveném severním průčelí se
nachází erb Ditrichštejnů. Západní fasáda
je pokryta sgrafity. Zámek zrekonstruován
pro muzejní účely. Od roku 1976 je zámek
v majetku SH ČSM. V současné době se
v zámku je hasičské muzeum, nachází se
zde Muzeum požární techniky. Uvidíme
zde parní stříkačku z roku 1897, požární
auto Tatra z roku 1920 nebo třeba
celodřevěnou čtyřkolovou stříkačku z roku
1822. Kromě hasičského muzea je zde síň
spolupráce zemí CTIF a regionální
muzeum. (www.hrady.cz)
J. Dočekal
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Školní kronika – 2. část.
Opis z archivu v Brně. Bohužel originál byl psán staroněmčinou a tak překlad je dosti
kostrbatý a místy málo srozumitelný: „Obec Poděšín byla do roku 1827 přidělena školsky k
Nížkovu. To obec také nezabrzdilo, jak v protokolu ze 03.03.1824 udáno, najat profesorského
pomocníka, který vyučoval a udělal školní místnost. Mimo to musela obec platit všechny
ostatní školské poplatky k matčině škole v Nížkově. K přesnému vyučovatelskému začátku od
profesorského pomocníka nám neukazuje archiv žádný záznam. Přesto musela obec Poděšín
posílat svoje děti do Sirákova, protože s krajským povolením ze 16.11.1826 – Z.12650 – to
vyškolení Poděšínské obce s tím předpisem z 11.08.1814 – Z.23250 – je povolena filiální
škola v Sirákově.
Dohoda o stavbě jedné školy pro Sirákov a Poděšín od 1812 – 1825
V roce 1812 domluvy o tom, obec Sirákov a Poděšín v Nížkově vyškolit a v Sirákově jednu
samostatnou školu pro Sirákov a Poděšín vybudovat. Bylo by to moc těžké, popisovat ten
bývalý postup, on „chce jenom to opakovat, co on při té „škole v Syrakau““ už řekl. Tato věc
byla diskutována do vyčerpání, on chce jenom na to nejdůležitější ukázat, že ty do roku 1825
trvající dohody, které kvůli stavbě jedné školy in Syrakau pro tu a pro obec Poděšín byli bez
úspěchu. Protože obec Poděšín na tom trvala ve své obci vlastní školu postavit. (1827)
Obec Poděšín dostala povolení, postavit svůj jediný školský dům, samo to povolení a další
nutné doklady nejsou předloženy a proto se o nich nedá psát. Když dostaly potvrzení o
povolení té obce Poděšín v roce 1827 k stavbě jejich školy, dostaly od té vysoké vrchnosti
podle potvrzeni ze 17.07.1827 – Z.4593 – jednu podporu ze 4500 kusů šindelů, 6750 kusu
hřebíku, 20 balíku laťových hřebíku a 40 pytlů vápna, co obec jako milostný dárek potvrdila,
co je také v protokolu od 04.08.1827 sepsáno.
V obsahu toho stavební zachovaní té školy a té dotace (platby) toho učitele se členové obecní
rady dohodli a vystavili dotační doklad z 18.09.1825 který byl od C. K. Český zemský
guvernér z 09.12.1827- Z.60086- potvrzen. Po uzavření dotační smlouvy se zavazují všichni
občané vesnice Poděšín: Svůj vlastní, k přijeti 60 dětí, přiměřený školní dům v obci Poděšín,
za svoje vlastni náklady, jakmile jim to jejich finanční možnosti dovolí, tuto školu postavit.“
Toto napsal v roce 1930 Richard Markvart t.č. kronikář obce: „Poděšín patřil školou do
Nížkova. Již ke konci 18. století a začátkem 19. století (r. 1813) naléhal krajský úřad na
knížecí správu, aby převzala patronát nad školou, která měla být postavena v Sirákově i pro
Poděšín. Jednání se protahovalo bezvýsledně. Konečně 18. září roku 1825 usnáší se Poděšín
stavět školu pro sebe a školu si vydržuje obec sama. Poděšín uvolil se platit učiteli 2. zl. 24.
kr. běžné mince, 8 mír žita, 6 centů sena. Z dítka 6 - 7 letého 1 kr. z 8 - 9 letého 1,5 kr. 10 12 letého po 2 kr. a sice po 47 týdnu v roce, 7 sáhů dříví. Pro kněze, který vyučoval
náboženství se obec zavázala vysílat povoz. Tyto závazky vtěleny do knih všem hospodářům v
Poděšíně a byly zemským guberniem dne 9. prosince 1827 schváleny. V čele obce v Poděšíně
toho času byli: Jan Rosecký, rychtář, František Matoušek, konšel, Jan Jaroš, konšel.
Vrchnost s ohledem na to, že obec svoji robotu, 1794 dní s potahem a 1067 dní ruční práce,
pro velkou vzdálenost od panských lesů, platí od r. 1820 hotovými penězi, darovala na
stavbu školy 4500 šindelů, 6750 šindeláků, 20 kop laťáků a 40 mír vápna. Prvním učitelem
(provisorem) ustanoven na škole v Poděšíně „Franz Hlatký“, dne 26. května r. 1825.
Vyučování bylo zatím v domě Františka Matouška, čp. 20. V nové škole se začalo vyučovat
21. listopadu r. 1828.“
Kresby školní budovy byly pořízeny v Brněnském státním archivu.
Vypsal Z. Jaroš
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Škola 1828 - vazba

Škola 1828 - půdorys

Škola 1828 - pohled

Koňské příběhy.
Doprava na závody.

Protože jsme se zúčastňovali i velkých jezdeckých závodů,
cestovali jsme na dlouhé vzdálenosti vagony. Při jedné cestě nás lokomotiva na velkém
seřaďovacím nádraží příliš rychle odrazila. Byla již tma a tímto rychlým odrazem byli koně
odmrštěni, přelomili břevno, které bylo před nimi. My jsme seděli uprostřed, proto se přes
nás překulili až na druhou stranu. Velice jsme se polekali, neb jsme v první chvíli ani
nevěděli, co se vlastně stalo. Tohoto velkého hluku ve vagonu se i nádražní zřízenci polekali.
Velice se nám omlouvali, že v té tmě přehlédli, že vagon je naložen živými zvířaty. Koně
jsme museli velice uklidňovat, neb byli celí rozplašeni. Protože jsme měli vagon pootevřený,
snažili se nám z něho utéci. Nakonec jsme byli rádi, že to nedopadlo hůře a my jsme mohli
pokračovat bez velkého zranění dále.

Přeskok přes koně, ale živého.
Pro stálé jízdy na jízdárně, kde se trénovaly hlavně skoky na překážkách, nemohli si ostatní
jezdci zajezdit. Proto se jezdilo jednou nebo dvakrát za týden na vyjížďky do přírody.
Jedenkrát jsme také vyjeli na Dolinky a potom až k Vápenici. Někdo z jezdců navrhl tuto
vyjížďku prodloužit až na Račín, na osvěžení, neb bylo veliké horko. Byl takový zvyk, že
kdo vyhraje nějaké závody nebo při jízdě s koně spadne, dá při první příležitosti láhev vína.
Tentokrát se vypilo více skleniček, a když jsme měli nasednout na zpáteční cestu, paní, která
s námi jela, měla obavu, jak se dostaneme do sedel. Já jsem jí řekl, že svého nejvyššího koně
ze stáje přeskočím. Ona se mě smála a řekla, když to dokáži, že mně koupí láhev vína. Já
jsem se chytil oběma rukama za přední a zadní rozsochu sedla a koně jsem opravdu přeskočil
na druhou stranu a láhev vína jsem vyhrál.
(Pokračování příště)
B. Dočekal
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Sport.
Okresní přebor ve stolním tenise. Velké Meziříčí 18.12.2010.
Hlavní rozhodčí Jaroš Zdeněk.
Okresní přebory ve stolním tenise přinesly odchovancům z TJ Poděšín hrajícím za ZJ Sokol
Nížkov životní úspěchy. Nejprve proběhl první skupinový stupeň dvouher mužů. Do finálové
části postoupili všichni tři naši zástupci. Marcela Flesarová a Petr Jaroš postoupili mezi 16
nejlepšími z druhých míst ve skupině, když každý jednou prohrál. František Bláha postoupil
z prvního místa, když všechny svoje zápasy vyhrál. Postupovali vždy dva nejlepší ze
skupiny.
Po základní části dvouher proběhla vylučovací soutěž ve čtyřhře, kde dvojice František Bláha
a Petr Jaroš nejprve porazila dvojici Nevrtal - Musil ze Lhotek 3:0, ve druhém kole dvojici
Veselský - Přiklopil ze Žďáru 3:2. V semifinále narazili na domácí dvojici Kampas - Brabec
a opět vyhráli 3:0. Ve finále byli bratři Roman a Tomáš Veselští z TJ Žďár n.S. nad jejich
síly, prohráli 3:0 a skončili na pěkném druhém místě.
Po soutěži čtyřher pokračoval přebor finálovou části dvouher, kde byl systém na jednu
porážku. Nejprve v prvním Petr Jaroš prohrál s prvním nasazeným hráčem Romanem
Veselským a skončil na 9. místě. Petr měl smůlu na los, protože ve skupině prohrál
s nasazenou dvojkou. Marcela Flesarová vyhrála svůj první finálový zápas nad Tomášem
Nevrtalem ze Lhotek 3:1 a František Bláha nad Janem Kampasem z Velkého Meziříčí 3:0 a
oba postoupili mezi 8 nejlepších hráčů.
Ve druhém finálovém kole nejprve Marcela porazila skvělého Jana Pokorného z Velkého
Meziříčí 3:1 a Franta nestora Oldřicha Veselského také 3:1 a oba postoupili do semifinále
soutěže.
V prvním semifinále nejprve Marcela překvapivě porazila nejvýše nasazeného hráče Romana
Veselského ze Žďáru 3:1 a ve druhém Franta porazil Pavla Lavického ze Lhotek také 3:1 a
oba postoupili do finále soutěže. Ve finále nedala Marcela již po noční šichtě unavenému
Frantovi šanci a vyhrála jasně 3:0. Celkový výsledek přeboru byl ohromný šok, vždyť poprvé
soutěž mužů vyhrála žena, jediná mezi muži.
Z. Jaroš

Z leva: Druzí ve čtyřhře Petr Jaroš a František Bláha, Z leva: Ředitel přeborů Ladislav Hubl, druhý
vítěz Roman Veselský, chybí jeho bratr, a třetí dvojice František Bláha, vítězka Marcela Flesarová, třetí
Roman Veselský a hlavní rozhodčí Jaroš
Skryja Pokorný z Vel. Meziříčí
16
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Silvestrovský turnaj.
Jako každoročně uspořádala TJ Poděšín Silvestrovský turnaj ve stolním tenise. Turnaje se
účastnilo 16 hráčů z Polné, Nížkova, Sázavy, Sirákova a Poděšína. Soutěž dvouher vyhrála
Marcela Flesarová, která ve finále porazila Františka Bláhu 3:2. Takže se opakovalo finále
z okresního přeboru. Na třetím místě skončil Radek Krčál z Polné, který v semifinále nestačil
na Františka Bláhu a prohrál 3:1. V boji o třetí místo porazil Jaroslava Sobotku z Nížkova,
který v semifinále prohrál s Marcelou Flesarovou 3:2. Na 5. místě skončil Adolf Šejstal
z Polné, 6. Zdeněk Brabec, 7. Miroslav Vlček, 8. Bohuslav Eliáš, 9. Petr Jaroš, 10. Jiří Velín,
11. Miroslav Pokorný, 12. Radek Linhart, 13. Vlastimil Ročárek, 14. David Musil, 15.
Vlastimil Sobotka, 16. Aleš Neubauer.
Soutěž čtyřher vyhráli finalisté okresních přeborů František Bláha a Petr Jaroš, kteří ve finále
porazili dvojici Adolf Šejstal a Radek Krčál z Polné 3:2. Na třetím místě skončila dvojice
Marcela Flesarová a Bohuslav Eliáš, 4. Miroslavové Vlček a Pokorný, 5. Radek Linhart a
Zdeněk Brabec, atd.
Z. Jaroš

Krajské přebory.
Krajské přebory stolního tenisu se konaly v sobotu 22. ledna v Hrotovicích. Že má Marcela
Flesarová letos formu jako hrom, potvrdila ve dvouhře žen, když celou soutěž vyhrála a stala
se přebornicí Kraje Vysočina, před Terezou Hovorkovou ze Spartaku Pelhřimov a Zuzanou
Havlovou z Třebíče. Svoji výhru zopakovala společně s Bohdanou Bencovou z Havlíčkova
Brodu i ve čtyřhře žen. Ve smíšené čtyřhře spolu s René Prosem ze Sokola Rovečné skončili
na třetím místě.
Z. Jaroš

Stolní tenis.
V sobotu 11. prosince naposledy za náš tým nastoupil Bohouš Eliáš z Nížkova. Boďa odehrál
za Poděšín 58 utkání a poprvé za nás nastoupil 14. října 2007.
Z. Jaroš

Výsledky první poloviny.
OP 3. třídy:
Poděšín – Malá Losenice 12:6; – Netín "B" 14:4; – Sokol Žďár "C" 13:5; – TJ Žďár "F"
11:7; – Uhřínov 9:9; – Polnička "B" 8:10; – Bystřice n.P. Orel 6:12; – Dolní Heřmanice 16:2;
– Sázava 13:5.Poděšín „A“ je po polovině soutěže na 3. místě.
Z. Jaroš

OP 4. třídy:
Poděšín "B" – Škrdlovice 2:16; – Jámy 4:14; – Doubravník 3:15; – Vepřová 4:14; – Lhotky
"C" 6:12; – Borovnice 4:14; – Netín "C" 8:10; – Dolní Heřmanice 11:7; – Nížkov "D" 7:11.
Poděšín „B“ je po polovině soutěže na 9. místě.
Z. Jaroš

OP 5. třídy:
Poděšín "C" – Nové Město „B“ 9:9; – Borovnice „B“ 10:8; – Nové Dvory „B“ 11:7; – Nové
Město Orel 11:7; – Velká Bíteš "C" 16:2; – TJ Žďár "G" 11:7; – Bory 8:10; – Bystřice n.P.
Orel 6:12; – Malá Losenice "B" 11:7. Poděšín „C“ je po polovině soutěže na 2. místě. Z. Jaroš
17
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Základní škola Nížkov.
HELE LIDI
Je název výchovně vzdělávacího programu o lidech se zdravotním postižením pro žáky
1. až 3. tříd základních škol. Zpravidla jednou za tři roky nabídne občanské sdružení
SLEPÍŠI z Tasova návštěvu na škole a ve dvouhodinovém programu pracují děti společně se
zrakově postiženým starším kamarádem a jeho dospělým asistentem. Při různých aktivitách
se seznámí s různými druhy zdravotního postižení. Povídají si o tom, jak se asi s takovým
postižením žije, jaká jsou omezení a co vlastně postižení dává lidem nového. Jaká povolání
mohou lidé vykonávat, jak se k nim my zdraví máme chovat, jak můžeme sami pomáhat.
Seznámí se s Braillovým slepeckým písmem, modelují se zavázanýma očima, vyzkouší si
být průvodcem nevidomého kamaráda a mnoho dalších zajímavých věcí.
Základní škola Nížkov již v roce 2005 a 2008 dětem umožnila zažít si tento program na
vlastní kůži a byla schopná zaplatit jej z příspěvku zřizovatele, který je vyčleněn na prevenci
rizikového chování (tedy i chování vůči zdravotně postiženým a jinak oslabeným lidem).
Bohužel tyto programy jsou finančně stále náročnější a můžeme jich dětem stále méně
dopřát.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu zastupitelstvu v Poděšíně za mimořádný
finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč, který na žádost
školy poskytla. Cena programu je 5 690 Kč a jako malé
škole nám byla poskytnuta sleva 1 000 Kč samotným
občanským sdružením SLEPÍŠI. Na zbývající částce se
budou podílet jistou měrou sami žáci a oslovujeme
také obecní zastupitelstvo v Sirákově. Děkujeme za
vstřícnost i pochopení a přejeme hodně úspěchů v práci
pro obecní společenství.
Za ZŠ NÍŽKOV
Marie Dobrovolná
(výchovný poradce a preventista rizikového chování).

Modelování z hlíny za asistence
nevidomého lektora

Stavby.
Chodník k Nížkovu
Během zimních měsíců obecní zastupitelstvo rozhodlo o realizaci poslední - čtvrté etapy
budování chodníků a to úseku od křižovatky na Nížkov. Přípravné práce začali již před třemi
roky a to vytvořením projektové dokumentace, vyřízením stavebního povolení a
v následujícím roce pak odstraněním dvou starých stromů v trase tohoto budoucího
chodníku. Tato etapa bude rozsahem nejjednodušší a i výší nákladů na realizaci nejméně
náročná.
Jako na všechny podobné akce, bylo i zde provedeno výběrové řízení, z něhož jako
vítězná vyšla firma STAKO. Po závěrečném jednání byla cena snížena na konečných
250.000,-. Zahájení stavebních prací by mělo proběhnout v týdnu po velikonocích a
dokončení se předpokládá na přelomu měsíců května a června 2011.
Realizací tohoto chodníku dojde ke zlepšení bezpečnosti pro chodce v další části obce a
současně ke zlepšení dopravní situace na samotné silnici k Nížkovu díky jejímu rozšíření na
požadovaných 6m.
F. Rosecký
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (24. část)
1621
Zima je krutá a drží od minulého podzimu až do polovic dubna. Hodně dobytka na zimu
pokapalo a pomrzlo, také všelijaké choroby se šíří a tak strach z moru černého přichází. Málo
jest potravin a velké peníze na jarmarcích za to se žádá. Kdo doma něco má, to pečlivě
schovává před žoldnéři. Lidé neví, jestli na polích mají sít a sázet, nebo někam utéct do jiné
země, kde svoboda církví jiných panuje.
Zhanobený a ponížený je národ náš Český, Moravský, Slezanský a Lužický, když víru svou
ztrácí před církví katolickou a jejich přisluhovačů. Strach i my, rodina naše i sousedé naši po
vsích okolo se o život svůj bojí. Nikdo neví, co činiti bude? Od města k městu, ode vsi ke vsi
vojska žoldnérů na koních s vozy, i pěší ve velkých houfech jdou. S nimi i preláti, mniši i
faráři katoličtí a hned lidu nařizují, aby vstoupili pod trestem smrti do církve pravé,
katolické. Lid nazývá je kobylkami potvornými, co všechno sežerou a všechno poničí i duši
naši bratrskou.
Hned se všude objevují příslušníci církve katolické, kterých jen špetky jsou, ti velice horliví
a mstiví se ukazují. Na naše chalupy, kde my Bratři čeští bydlíme, červené znamení malují,
aby vidět bylo, kdo kde jest. Hned oni první i poslední slovo mají, tak jak z Jihlavy nařízení
chodí. Všude vznikají hrdelní soudy a jiné, kde dochází k zabírání majetků šlechty
nekatolické a té jest většina. Někteří páni přestupují na církev katolickou, aby si majetky
zachránily, ale moc jim to platné není.
V městě pražském prý se pokuta konala na pánech českých, osobách veskrze významných.
Jest rozsudek hrozný, když došlo nařízení useknouti hlavy 27 českým pánům při veřejném
vystoupení na náměstí v městě Praze. Hlavy jejich uťaté rozmístěny jsou na věžích na
náměstí a jiných místech města tohoto. Všude nastal strach, kdy na koho zase ortel přijde. Do
cizích zemí utíkají první kazatelé bratrští. Bohatí páni i s majetkem se snaží dostati včas pryč,
než pozdě nastane. Utíkají do země Pruské, Saské, Polského Slezska, Uher Horních i
Dolních. Po vsích začíná první rabování ze strany hrstky katolíků, kteří berou skrovný
majetek svým sousedům. Přijíždí houfy žoldnéřů českých i cizích a chalupy rovněž drancují.
Chtějí peníze, zlato, šaty, potravu i krmení pro koně a dobytek, který berou sebou. Žoldnéři
Švédští a Polanští jsou nejhorší, kradou, co vidí. Přitom ti Švédi jsou naší spojenci církve
protestantské, tak pomáhat by nám měli. Zapalují chalupy v domnění, že tam jsou katolíci, co
velké zlo učinili. Nikdo jim nerozumí a tak většinou o všechno přijdou ti nevinní. Chytají
muže a uvazují je na provaz a za sebou na koních vláčí. Po chalupách chytají ženy bez
rozdílu věku a hned na místě je znásilňují. Vždy několik žoldnéřů se na jedné ženě vystřídá a
ta když o pomoc volá, nikdo jí nejde pomoci, protože hned by přišel o hlavu. Někdy ženu
k ráhnu za ruce uvážou a pak jí znásilňují, aby nemohla utéci. To pak všelijací pancharti cizí
se rodit budou, ale člověk nic činiti nemůže. Do života žádné chuti není.
Zima započala 29. října a pár dní padá sníh a pak zase prší až do konce roku.

1622
Mrazy jsou půl měsíce ledna. Dráb chodí po chalupách a nutí lidi, aby zase robotovat šli.
Nikdo poslechnout nechce, jen několik jich jde, aby dobytek měl vodu a trochu krmení, ten
za nic nemůže. Šafáři a všelijací chytráci přestupují na víru katolickou a podlézají novým
dosazeným úředníkům.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Počasí.
Říjen.

Slunečno bylo 9 dní, propršelo 2 dny, déšť se sněhem 1 den, vítr foukal 8 dní, 1
byla ranní mlha a 3 dny mrholilo. Průměrná polední teplota byla 9,5°C. Dešťových srážek
bylo jenom 10 mm. Jednalo se o chladnější, ale konečně suchý měsíc.
Říjen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
9,2
5,3
4,0
6,7
6,6
7,2
3,0
3,1
4,8
2,5
Večer
11,8
7,2
6,4
10,1
10,4 10,3
6,4
6,7
7,4
7,7

Listopad. Slunečno bylo jenom 1 den, propršelo 4 dny, sníh padal 1 den, déšť se sněhem
1 den, vítr foukal 7 dní, 3x byla ranní mlha, 2x mlha celý den, Průměrná polední teplota byla
6,5°C. Dešťových srážek bylo rekordních 49 mm. Jednalo se o průměrný měsíc.
Listopad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
-0,7
3,7
4,4
2,6
0,5
4,3
-1,0
0,8
2,6
3,5
Večer 0,8
4,7
5,9
3,0
1,9
5,4
-0,1
1,7
3,3
4,7

Prosinec.

Slunečno bylo 2 dny, propršelo 1 den, sníh padal 8 dní, vítr foukal 6 dní, 1x
padal déšť se sněhem. Průměrná polední teplota byla -3,4°C. Dešťových srážek bylo 77 mm.
Jednalo se o studený měsíc.
Z. Jaroš
Prosinec 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
-7,0
-3,2
-1,5
-1,3
-2,4
0,3
-2,9
-2,2
-2,2
-6,7
Večer
-6,1
-2,6
-0,2
-0,8
-1,3
1,4
-2,1
-1,3
-1,6
-5,5

Rok 2010 byl nejteplejší rok od roku 1880, kdy se provádí pravidelné měření.
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