Ročník 16
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2012

Úvod.
Vážení občané. Prázdniny i léto se dostaly do své druhé poloviny. Počasí se nijak
nevymyká, obvyklému standartu. Tedy časté střídání horka a deště, pak období chladu a
opět horko. Na vodovodu jsme měli poruchu, která způsobila jednodenní výpadek dodávky
vody a která byla díky rychlému odbornému zásahu odstraněna. Proběhla stavba chodníku u
autobusové zastávky a probíhá stavba obecních cest u kulturního domu a ke družstvu.
Hasiči opravili starou ruční stříkačku, účastnili se několika závodů a oslavili 110 let své
existence. Obecní úřad zprovoznil Czechpoint. Občané tak nyní nemusí kvůli mnoha
potvrzením a výpisům jezdit do Žďáru a mohou být obslouženi doma.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Opravená ruční stříkačka.

Novinky. ...........................................................1
Obecní úřad.......................................................2
Obec..................................................................3
Hasiči. ...............................................................6
Sport - Cyklistika............................................13
Koňské příběhy...............................................14
Nové Olšiakovy sochy....................................15
Jak je v Kongu-3. část.....................................16
Školní kronika – 6. část. .................................17
Historie. ..........................................................18
Počasí..............................................................20

Události.
- 12.05.
Přišlo prudké ochlazení ve dne z 25°C na 10°C.
- 13. a 20.05. Proběhlo v klubovně focení hasičů na tablo.
- 25.05.
Na obecním úřadě byl zprovozněn CZECHPOINT.
- 08.06
U KD byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
- 08.06.
Za Palasovými byla havárie motocyklu.
- 22.-23-6.
Oslava 110 let hasičů
- 27.06.
Zahájena stavba cesty u kulturního domu firma COLAS.
- 28.06.
Zahájena stavba chodníku u čísla 13 k čekárně firma STAKO.
- 23.07.
Asfaltování chodníku u čekárny obalovanou drtí.
- 02.08.
Zahájena stavba cesty ke družstvu.
- 05.08.
Poděšínem 6x projížděl cyklistický závod Vysočina Tour.
- 16.-17.08. Asfaltování cesty v Chobotě.
- 17.a 20.08. Asfaltování cesty ke družstvu.
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Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.5.2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
104. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
105. Zápis o provedení inventarizace majetku v Mateřské škole Poděšín k 21.12.2011.
106. Zprávu o hospodaření v Lesním družstvu Polná za rok 2011.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
107. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal – 7 hlasů pro.
108. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Roman Chmelík, Pražská 170/II, 566 01 Vysoké
Mýto o poskytování konzultací a zpracování zadávacího (výběrového) řízení –
7 hlasů pro.
109. Smlouvu mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a obcí Poděšín o
poskytnutí dotace na akci „110 let SDH Poděšín“ ve výši 24.556,-Kč – 7 hlasů pro.
110. Smlouvu o dílo mezi firmou COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz
Žďár n.S. a obcí Poděšín na opravu a údržbu místních komunikací III. a IV. třídy
Poděšín v ceně 2.839.955,-Kč. – 7 hlasů pro.
111. Směrnici 1/2010, o systému účetnictví – 7 hlasů pro.
112. Směrnici 2/2010, o oběhu účetních dokladů – 7 hlasů pro.
113. Směrnici 3/2010, o cestovních náhradách – 7 hlasů pro.
114. Směrnici 4/2010, o dlouhodobém majetku – 7 hlasů pro.
115. Směrnici 5/2010, o provádění inventarizace – 7 hlasů pro.
116. Směrnici 6/2010, o vedení pokladny – 7 hlasů pro.
117. Směrnici 7/2010, o finanční kontrole – 7 hlasů pro.
118. Směrnici 8/2010, pro časové rozlišení nákladů a výnosů – 7 hlasů pro.
119. Směrnici 9/2010, podrozvaha – 7 hlasů pro.
120. Směrnici 10/2010, odepisování dlouhodobého majetku – 7 hlasů pro.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.6.2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
121. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
122. Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků obce
Poděšín, která byla řádně vyvěšena na úřední desce od 21. května do 6. června 2012.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
123. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal – 7 hlasů pro.
124. Rozpočtové opatření č.1, viz příloha – 7 hlasů pro.
125. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, o ukládání
odpadu na skládce TKO a TPO - S-003 Ronov nad Sázavou a Odpadovém
hospodářství Ronov nad Sázavou – 7 hlasů pro.
126. Návrh smlouvy o dílo č.04/2012 mezi obcí Poděšín a firmou ing. Josef Pitka, STAKO,
Lesní 30, Žďár n.S. na opravu chodníku u čekárny za 250.000,-Kč
– 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce projednalo:
127. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2011, který byl řádně vyvěšen na úřední desce od
21. května do 6. června 2012, a přezkoumání hospodaření obce (audit), které bylo
řádně vyvěšeno na úřední desce od 21. května do 6. června 2012 a obě schválilo bez
výhrad – 7 hlasů pro.
Z. Jaroš
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Stav financí k 31. 03. 2012:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

44 286,00 Kč
2 357 235,21 Kč
2 401 521,21 Kč

J. Dočekal

Obec.
CZECHPOINT.
Služby občanům na obecním úřadě v Poděšíně – CZECHPOINT. Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál je projekt, jehož cílem je redukce přílišné byrokracie ve vztahu
občan – veřejná správa a slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde lze získat a
ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou
ověřených výstupů nebo do informačních systémů veřejné správy činí podání. Na tento
projekt získal obecní úřad dotaci 80.000,-Kč a můžeme vám nabídnout:

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: ověřený úplný/částečný výpis Listu vlastnictví.
Co potřebujete: znát katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území,
kmenové číslo parcely.
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku.

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
Co dostanete: ověřený úplný výpis z Obchodního rejstříku.
Co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu).
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku.

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
Co dostanete: ověřený úplný výpis ze Živnostenského rejstříku.
Co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu).
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku.

REJSTŘÍK TRESTŮ
Co dostanete: ověřený výpis z Rejstříku trestů pro vlastní osobu nebo zmocnitele.
Co potřebujete: platný doklad totožnosti, popřípadě plnou moc zmocnitele.
Co budete platit: 100,-Kč za celý výpis.

CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ
Co dostanete: ověřený výpis Bodového hodnocení osoby.
Co potřebujete: platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, popřípadě plnou moc
zmocnitele.
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku.

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Co dostanete: ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu).
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku.

INSOLVENTNÍ REJSTŘÍK
Co dostanete: ověřené informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty
z insolvenšních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Co budete platit: 100,-Kč za první stránku výpisu, 50,-Kč za každou další stránku.
Z. Jaroš
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Vodovodní trápení.

Zhruba v polovině července začal být problém pro nedostatek
vody ve vodojemu a studních. Veškerá opatření se míjela účinkem a tak do vodojemu začaly
být pouštěny studně, které jsou na katastru Sirákov a mají vyšší počet dusičnanů než studně
na Samotíně. I toto opatření vydrželo jenom dočasně a vody byl opět nedostatek. Poté
provedl správce vodovodu Jirka Enderle měření a zjistil, že v úseku od uzávěrů u čísla 79 po
uzávěr nad horním kravínem se ztrácí cca 50m3 vody denně. Vizuální kontrolou nebyl
zjištěn nikde únik vody. Voda nikde neprosakovala na povrch a tak byli pozváni speciální
vyhledavači poruch z Vodárenské a.s. z Jihlavy, kteří v úterý 7. srpna přijeli a po jejich
zjištění, že porucha je mezi horním kravínem a bramborárnou jsme začali s bagrováním.
Nakonec se večer ukázalo, že porucha byla asi o 7 metrů vedle, ale i to nám hodně pomohlo.
Bez jejich zjištění bychom asi těžko poruchu hledali. Ve středu 8. srpna Jirka vodu opravil a
tak by na nějaký čas mělo být s vodou po problémech.
Z. Jaroš

Hledání závady

Závada

Tady to bude

Opraveno

Havárie.

Letos se snad s těmi bouračkami protrhl pytel, protože další se stala v pátek 8.
června po osmnácté hodině za Palasovými poblíž vysokého napětí. V tu dobu místem
projížděl linkový autobus od Polné a v zatáčce ho začal předjíždět řidič na motorce. V této
zatáčce je silnice dost úzká a dlouhý autobus zabere velkou část vozovky, takže motorkář
neměl dost prostoru na předjíždění a vjel do struhy, kde byl z motorky vymrštěn dopředu.
Záchranná služba ho odvezla do nemocnice v Jihlavě s tím, že měl polámaná žebra a snad i
klíční kost. U havárie zasahovala policie ze Žďáru n.S. a hasiči z Polné.
Z. Jaroš
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Prodej.

V sobotu 21. července prodávalo zastupitelstvo obec staré a vyřazené laťkové
skládací židle a stoly. Cena byla symbolická za židli 20,-Kč a za stůl 40,-Kč. Důvod prodeje
byl ten, že se již tyto věci nepoužívaly, ve sklepě kulturního domu zbytečně podléhaly zkáze
a takto po údržbě mohou ještě občanům posloužit. Stáří stolů a židlí je odhadováno dle
pamětníků na 60 roků.
Z. Jaroš

Odpad.
Obecní úřad v Poděšíně zajišťuje odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO), nebezpečného
odpadu, velkoobjemového odpadu, papíru, plastu a skla. Já si myslím, že je to dost velký
výběr a tak je potřeba odpad třídit. Jenže v tom je kámen úrazu. Kontejner na papír bývá bez
problému, ale v kontejnerech na plast bývá mnohdy odpad, který tam nepatří, např. elektrické
kabely, různé doplňky do aut apod. Do těchto kontejnerů je potřeba PET lahve sešlapávat,
aby se kontejner naplnil a nemuseli jsme platit za vyvážení vzduchu. V kontejnerech na sklo
bývají často lahve zazátkované. Snad nikoho neubude, když uzávěr odstraní a vhodí do
popelnice. TKO, který se vyváží v popelnicích, bývá již téměř bez problému. Nebezpečný
odpad, který se vyváží 2x do roka bývá také bez problému, protože si to zaměstnanci firmy
ODAS pohlídají. Problém však vzniká při odvážení velkoobjemového odpadu. Občané do
kontejneru navozí vše, co doma najdou a to je chyba. Do tohoto kontejneru nepatří např.
boiler, který tam byl posledně. Nepatří tam ani plasty, sklo. Tento kontejner je určen pro
odvoz např. starých koberců, lina, části nábytku jako sedačky apod.
Z. Jaroš

Lesní družstvo v Polné.
V roce 2011 Lesní družstvo vytěžilo v družstevních lesích 4.009m3 dřeva a celkem prodalo
8.286m3 dřeva. V prodeji jsou zahrnuty i odkupy a těžba od jiných majitelů. Průměrná cena
za 1m3 byla 1.584,-Kč. To je surák 884,-Kč, pilařská kulatina 1.942,-Kč a cenný sortiment
3.039,-Kč. Zalesněno bylo 2,20ha a obnova zalesnění 0,44ha, celkem 2,64ha na což padlo
15.750 stromků. Nejvíce byl sázen smrk 1,55ha, jedle 0,59ha, buk 0,33ha, atd. Byla získána
dotace ve výši 167.520,-Kč. Hodnota jednoho členského podílu stoupla na 5.643,-Kč, a
nájemné obcím bylo vypláceno ve výši 3.200,-Kč na jeden podíl, to je pro obec Poděšín za
30 podílů 96.000,-Kč.
Dále byly prováděny běžné opravy lesních cest na lesním úseku Ochoz a to v celkové výši
172.677,-Kč. V srpnu byl koupen osobní automobil škoda YETI za 337.000,-Kč. Byla
podána žádost na dotaci na pořízení traktoru s lesnickou nástavbou na přibližování dřeva.
Rozpočtová cena j okolo 2 miliónů korun, dotace je 45% to je zhruba 900.000,-Kč.
Z. Jaroš

Nedělní a večerní sečení.
Nevím tedy, jak jiní spoluobčané, ale nedělní den a ostatní dny po osmé večer považuji za
chvíle klidu.
Je opravdu velmi nepříjemné, když zasednete k nedělnímu obědu, k odpolední kávě
s návštěvou v pergole nebo večer v půl deváté k televizi a neslyšíte vlastního slova při
otevřeném okně, natož venku, protože někteří mají největší pilno sekat trávu nebo řezat
dřevo.
Kdyby se v tuto dobu sekalo třeba na návsi? Komu by se to asi líbilo? Myslím si, že spousta
lidí bude souhlasit, že toto chování je sobecké a bezohledné vůči ostatním.
Tímto žádám obecní zastupitelstvo o omezení doby sečení, řezání apod. Například v neděli
úplný zákaz, ostatní dny do 19:00 hod. V jiných obcích je toto už dávno samozřejmostí.
Chvátalová Dana, Flesarová Anna.
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Hasiči.
Hasičské soutěže
Okrsková soutěž. V neděli 20. května odpoledne se v obci Újezd uskutečnilo 1. kolo
hasičské soutěže v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů,
včetně družstva našeho sboru a 2 družstva žen.
Soutěžilo se v tradičních disciplínách – teorie a pořadové cvičení, štafetový běh 8 x 50 m a
požární útok. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník),
Petr Jágr, Pavel Sláma, Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David
Nejedlý startovalo jako 5. v pořadí. S časem 49,75 s v požárním útoku a 74,88 s ve
štafetovém běhu, tedy s celkovým časem 124,63 s obsadilo stříbrnou příčku.
Rozhodčími za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický. Převoz hasičské stříkačky
zajistilo ZDV Sirákov.
Výsledné pořadí soutěže:
požární útok
štafeta
Muži
1. SDH Újezd A
50,53 s
71,84 s
2. SDH Poděšín
49,75 s
74,88 s
3. SDH Budeč
58,53 s
69,68 s
4. SDH Nové Veselí
56,87 s
73,87 s
5. SDH Kotlasy
63,31 s
68,75 s
6. SDH Březí nad Oslavou 66,41 s
70,09 s
7. SDH Matějov
61,51 s
76,03 s
8. SDH Sirákov A
69,04 s
71,57 s
9. SDH Sirákov B
71,33 s
74,00 s
10. SDH Újezd B
77,22 s
70,50 s
Ženy
1. SDH Nové Veselí
75,63 s
83,81 s
2. SDH Matějov
100,80 s
81,44 s
R. Nejedlá

Na startu útoku

Spojování savic

Konec útoku

Naše družstvo
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Okresní soutěž
V sobotu 9. června se v obci Ostrov nad Oslavou konalo okresní kolo hasičské soutěže
v klasice. Okrsek Nové Veselí zde reprezentovala dvě družstva z SDH Újezd a SDH Poděšín.
Počasí této soutěži příliš nepřálo, celý den propršelo. Proto byla upravena disciplína
štafetový běh, překážka lávka byla z běhu vypuštěna. Ostatní disciplíny zůstaly pro soutěžící
beze změny, tedy požární útok a teorie včetně pořadového cvičení. Naše družstvo soutěžilo
ve složení Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Tomáš Dočekal, Pavel Sláma,
Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Luboš Palas, Zdeněk Sobotka a David Nejedlý. V konkurenci
16 družstev skončilo na 13. místě s časem 87,31 s v požárním útoku a 74,54 s ve štafetě.
SDH Újezd obsadilo 5. místo. Na vítězných příčkách se umístila družstva z SDH Niklovice,
SDH Ostrov nad Oslavou a SDH Ubušín.
R. Nejedlá

Nástup

Na štafetě

Při útoku

Naše družstvo

Oslava 110 let SDH Poděšín
Dne 22. června 2012 tomu bylo přesně 110 let, kdy byl v obci Poděšín založen sbor
dobrovolných hasičů. Sbor toto významné jubileum náležitě oslavil.
V pátek 22. června ve večerních hodinách proběhla v kulturním domě slavnostní schůze, na
kterou byli pozváni všichni členové sboru, zástupci okrsku Nové Veselí, starosta OSH ČMS
Žďár nad Sázavou Luboš Zeman, pan Karel Herold (nestor hasičů okresu Žďár nad Sázavou
a Kraje Vysočina, nositel „Záslužného řádu českého hasičstva“), garant okrsku Ladislav
Sobotka, zástupci SDH okrsku Nové Veselí (Sirákov, Újezd, Nové Veselí, Budeč, Matějov,
Kotlasy, Březí nad Oslavou) a zástupci SDH z okolních obcí (Nížkov, Sázava), starosta a
místostarosta obce Poděšín, ředitel ZDV Sirákov. Na této schůzi bylo vyznamenáno pět
členů sboru – František Bláha, Jaroslav Dočekal, Josef Homola obdrželi medaili „Sv.
Floriána“; David Nejedlý, Vladimír Řeháček medaili „Za příkladnou práci“. SH ČMS okresu
Žďár nad Sázavou udělil sboru medaili „Za příkladnou práci“.
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V přísálí kulturního domu byla nainstalována výstava o historii a současné činnosti sboru.
Vyvěšeno zde bylo i nové tablo s fotografiemi členů sboru.
Oslavy pokračovaly v sobotu 23. června. V 10 hod dopoledne proběhla Mše Svatá v místní
kapli, při které byl požehnán nový slavnostní prapor sboru. Pak následoval odpolední
program. Od 13 hod přijížděli pozvaní hosté ke kulturnímu domu, kteří se zúčastnili
slavnostního průvodu obcí. V čele průvodu šli členové sborů s prapory, dále členové se
smutečním věncem, který byl položen u památníku obětem 1. světové války, za nimi kapela
a ostatní členové sborů. Průvod uzavírala zrekonstruovaná čtyřkolová ruční stříkačka tažená
koňmi. Po příchodu ke kulturnímu domu následovaly zdravice a přednesení zprávy o historii
a současnosti sboru.
Zpestřením odpoledního programu byly ukázky historické a moderní hasičské techniky.
Náš sbor předvedl funkčnost zrekonstruované čtyřkolové ruční stříkačky SDH Poděšín.
Spolu se sbory dobrovolných hasičů Sirákov a Záborná a jejich historickými stříkačkami
předvedli zásah u požáru jako před 100 lety.
Zástupci Centra hasičského hnutí Přibyslav přijeli ukázat hasičský speciál Praga RN z roku
1934.
Členové SDH Nové Veselí s hasičským autem CAS 15 MAN předvedli ukázku zásahu
vysokotlakou stříkačkou, SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek pak ukázku vyproštění osoby
z auta.
Volné chvilky mezi ukázkami techniky byly zpříjemněny hudbou dechové kapely Božejáci,
která pak hrála k tanci i poslechu při večerní taneční zábavě.
Děti se mohly vydovádět v nafukovacím skákacím hradu.
R. Nejedlá

Výzdoby s poháry a diplomy

Tablo

Slavnostní schůze

Vyznamenání seniorů
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Vyznamenání starosty a velitele

Svěcení praporu na mši svaté

Vítání hostů

Kapela Božejáci

Povel k průvodu

Slavnostní průvod po vsi

Kladení věnce

Útok třemi ručními stříkačkami
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Hašení hořícího auta

Vyprošťování z auta

Skákací hrad pro děti

Večerní taneční zábava

Historie 110 let SDH Poděšín
Před 110. lety se zrodila ušlechtilá myšlenka našich předků, založit v obci Poděšín hasičský
sbor. Využijme tedy této příležitosti k tomu, abychom se poklonili práci, obětavosti a nadšení
lidí, kteří pomáhali a pomáhají druhým.
Podle zápisu v deníku Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně došlo k jeho založení dne 22.
června 1902, kdy bylo na c.k. okresní hejtmanství v Německém Brodě zasláno oznámení o
zřízení sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl zařazen do hasičské župy Německo-Brodské až
do roku 1912, kdy byla utvořena Hasičská župa v Polné, pod kterou pak náš sbor patřil.
Na první valné hromadě sboru byl zvolen výbor v tomto složení: Starosta a velitel: Rosecký
Josef, rolník č.19, náměstek velitele: Blažek Jan, rolník a starosta obce č.17, jednatel: Med
Josef, řídící učitel č.45, pokladník: Flesar Antonín, rolník č.7, četař: Svoboda Gustav, kovář
č.24, hudec: Chvátal Antonín, rolník č.39 a přistoupilo 28 činných členů.
Prvním vybavením sboru byly plátěné vaky – berlovky a čtyřkolová ruční stříkačka
jednoproudová, která byla dodána firmou R. A. Smekal v Praze, dne 27. července 1902 za
1 360,- Kč.
V době 1. světové války byla činnost sboru značně ochromena, většina mužů byla na vojně.
Po válce se však sbor rychle obnovil a zahájil s velkou vervou svoji činnost. Na první
poválečné valné hromadě v březnu 1919 byl zvolen nový výbor a přijato 17 nových členů.
Nejdříve sbor cvičil se starou ruční stříkačkou. V roce 1924 si zakoupil motorovou stříkačku
DELAHAYE, francouzské výroby spolu se dvěma díly hadic a jednou proudnicí. V této době
byl náš sbor jeden z nejlepších v celém okolí. Podporoval i kulturní život v obci, každý rok
pořádal hasičský ples, o ostatcích, o pouti a o posvícení pak taneční zábavy. Ochotnický
spolek z řad sboru hrál divadla.
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Ruční pojízdná stříkačka zůstala v majetku sboru dodnes. V letech 1928 – 1931 vlastnil sbor
i osobní automobil značky Renault, používaný jako předvozek k motorové stříkačce a
zároveň jako sanitní vůz. Poté sbor pořídil auto silnější a větší, Praga Alfa. To bylo v roce
1938 prodáno panu Jaroslavu Dočekalovi. Motorová stříkačka DELAHAYE
byla pravděpodobně v roce 1953 převedena hasičskému sboru ve Špinově a nahrazena novou
motorovou stříkačkou PS 8.
Činnost sboru během 2. světové války nebyla ukončena. Menší krize přišla v roce 1948, po
únorové revoluci. V roce 1950 opustilo sbor deset starších členů. Stagnace sboru byla
vyvolána především politickou situací. Počátkem sedmdesátých let ale nastoupila mladá
generace. Sbor se pravidelně účastnil okrskových hasičských soutěží, pořádal hasičské plesy,
pálení čarodějnic, kácení máje a zájezdy pro své členy.
V březnu 1997 byla sboru zakoupena stříkačka PPS 12, kterou sbor využívá dodnes. Prošla
však celou řadou oprav a úprav.
29. června 2002 oslavil sbor 100 let od svého založení. Oslavy proběhly v rámci setkání
rodáků obce. Při slavnostní schůzi byla členům sboru předána vyznamenání, přítomní byli
seznámeni se stoletou historií sboru. Následoval slavnostní průvod po vsi a odpolední
program. U příležitosti tohoto výročí zajistil sbor uspořádání okrskové hasičské soutěže.
Pozvání přijali všechny hasičské sbory okrsku Nové Veselí.
Sbor se ocitl na začátku dalšího století své činnosti. Ve stručnosti tedy představím činnost
z uplynulých deseti let.
Členská základna v roce 2002 čítala 56 členů, k dnešnímu dni je jich 65, z toho 9 žen.
Každoročně sbor odpracuje několik desítek brigádnických hodin a to při údržbě zeleně kolem
rybníka a na hřišti, při sběru železa, při pořádání kulturních akcí, při údržbě hasičské
techniky, při úklidu v obci a odstraňování následků živelných pohrom.
Sbor udržuje a doplňuje hasičskou výzbroj a výstroj. V roce 2002 bylo zakoupeno 8
vycházkových uniforem, v roce 2009 se nechaly ušít kabáty a od Krajského záchranného
sboru obdržel sbor 5 ks zásahových obleků. Na hasičské stříkačce PPS 12 je pravidelně
prováděna údržba. Pro soutěžní družstvo byly nakoupeny nové helmy, proudnice a savice.
Vedle hostince byl v roce 2008 postaven sušák na hadice.
Sbor je každoročně reprezentován družstvem mužů a od roku 2008 také družstvem žen na
hasičských soutěžích. Účastní se nejen soutěží v klasice, ale i v požárním sportu.
V posledních letech obsazuje mužstvo mužů přední příčky a díky tomu mohl v loňském i
letošním roce reprezentovat i okrsek na okresním kole hasičské soutěže.
Od roku 2005 má sbor v pronájmu od obce klubovnu na hřišti. Klubovna byla
zrekonstruována, místnosti se vybavily potřebným nábytkem a dalším zařízením. Dnes slouží
klubovna jako zázemí sboru při pořádání akcí, výbor se zde schází na pravidelných schůzích
a zapůjčuje se občanům pro pořádání oslav.
Sbor má také svůj podíl na kulturním životě v obci – pořádal pálení čarodějnic, sportovní
odpoledne pro děti, výlov obecního rybníka a letos nás čeká již 9. hasičský ples.
12. srpna 2003 v odpoledních hodinách zasahoval sbor u velkého požáru v obci, hořela kolna
bratří Slámových v areálu zemědělského družstva. Kolnu se nepodařilo zachránit, ale
důležité bylo především to, že se oheň nerozšířil na přilehlé kravíny. U požáru zasahovali
profesionální sbory i sbory dobrovolných hasičů z blízkého okolí.
Členové sboru se účastní odborných školení hasičů. Především velitel a strojník jsou
pravidelně proškolováni, aby mohli svoji funkci řádně vykonávat. V loňském roce získalo 11
členů odznak odbornosti Hasič III. stupně.
R. Nejedlá
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Poděšínské stříkačky

Hasičský prapor a oprava historické ruční kolové stříkačky:
Jelikož sbor plánoval oslavy dnešního významného jubilea, rozhodl se, že si pro tuto
příležitost nechá vyrobit hasičský prapor, a že zrekonstruuje ruční kolovou stříkačku.
Hasičský prapor je pro každý sbor výsostným symbolem, pod kterým se sjednocují všichni
jeho členové. Je symbolem, který přetrvá generace. V našem sboru se bohužel žádný prapor
nedochoval. Proto jsme nechali vyrobit zcela nový, od firmy Alerion. Grafický návrh
praporu vycházel z autorského návrhu firmy Alerion a našich přání. Ústředními motivy
praporu je znak obce lemovaný lipovými lístky spolu s tradičními hasičskými symboly
(helma a sekyrky). Na zadní straně praporu je vyobrazen sv. Florián držící ochrannou ruku
nad naší kapličkou s heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Prapor je doplněn
ozdobnými linkami a lipovými ratolestmi. Cena praporu byla 52 764,- Kč, příspěvek od obce
ve výši 32 000,- Kč.
Hasičský prapor byl požehnán při Mši svaté.
Rekonstrukce probíhala od února do června letošního roku. Opravné práce si hrstka
nadšených členů vykonávala převážně sama, celkem bylo odpracováno 350 brigádnických
hodin. Odborné práce byly zajištěny u odborných firem – pískování, lakování, stříkání,
leštění, klempířské práce, linkování.
Rekonstrukce ruční stříkačky stála celkem 38 800 Kč. Finančně na její opravu přispěli
občané při veřejné sbírce a dále sponzoři (Sláma Jan, Truhlářství Navrátil, ZD Bystřina
Olešenka). Všem dárcům děkujeme.
K hlavním úkolům našeho sboru patří především ochrana majetku občanů, preventivní
činnost, represe a udržování kulturních tradic v obci. Snažíme se tyto úkoly plnit co
nejsvědomitěji. Je nutné zmínit i finanční stránku sboru. Potřebné finance si sbor částečně
zajišťuje svou činností, vše by se ale neobešlo bez finanční pomoci obce a také sponzorů, za
což jim srdečně děkujeme.
Máme tedy za sebou 110 let práce pro občany, obec i celou společnost. Myslím, že se za naši
práci, ale i práci našich předků nemusíme stydět, a tak si do dalších let naší činnosti
popřejme hodně zdraví a sil, abychom v ní mohli úspěšně pokračovat. Zároveň je potřeba
poděkovat za práci všem členům, ale i nečlenům, kteří naši činnost podporovali. Věřím, že v
budoucnu obstojíme a až jednou za 50 či 100 let bude někdo hodnotit naši práci, že to budou
jen slova chvály. Předpoklady k tomu máme. Ještě jednou dík za Vaši práci.
R. Nejedlá
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Nový hasičský prapor

Sport - Cyklistika.
Cyklistické závody.

Od čtvrtka 2. srpna do neděle 5. srpna probíhaly na Žďársku
mezinárodní cyklistické etapové závody „Vysočina 2012“, kterého se zúčastnilo 129
závodníků z 25 oddílů, z Německa, Holandska, Rakouska, Kanady Slovenska a Čech. První
dvě etapy startovaly v Bystřici nad Perštejnem a zbylé tři etapy ve Žďáře nad Sázavou.
Poslední pátá etapa startovala 5. srpna v ulici Brodská, měřila 137,2 kilometru a měla dále
trasu: Hamry nad Sázavou, Sázava, 6x okruh Nížkov, Poděšín, Sirákov, Újezd, před Novým
Veselí odbočka na Matějov, Rosičku a před Sázavou. Po projetí šesti okruhů zpět na Sázavu,
Hamry nad Sázavou do cíle, který byl v místě startu. V sousední obci Sirákov byla v každém
ze šesti okruhů vrchařská prémie. Start byl v 9:00 a čelo závodu projíždělo naší obcí první
průjezd v 9:22, druhý v 9:52, třetí v 10:23, čtvrtý v 10:53, pátý v 11:24 a poslední průjezd
čelní skupiny byl 11:55, ale to již byli závodníci roztroušeni v menších skupinách.
Vítězem etapy se stal Bucháček Tomáš, druhý byl Hunal Martin, oba ČR, třetí byl němec
Reinhardt Theo, čtvrtý Hřebík Martin, všichni stejný čas. Další skupiny závodníků přijeli do
cíle se ztrátou 3 vteřin, 6 vteřin, 2,11 min., 3,21 min., 4,19 min., 7,41 min., 8,23 min., 10,45.,
a poslední větší skupina měla ztrátu 14,16 min.
Celkové výsledky po pěti etapách: 1. Kozoubek Stanislav, 2. Bucháček Tomáš -0:23, 3.
Hudeček Jiří -1:20, 4. Hošek Jan -2:47, všichni za Wirlpool-Author, 5. Černý Josef -5:45.
Nejlepší cizinci byli Němci 7, 8 a 11 místo, Holanďané 13 a 14 místo.
Vrchařské prémie v Sirákově vyhráli 1, 3, 4, a 5 Krotký Rostislav, který byl ještě 2x třetí a
nasbíral 18 bodů. Druhou prémii vyhrál Kanaďan Plaice Keir, který byl ještě jednou druhý.
Poslední prémii vyhrál Černý Josef. Ještě bodovali: Němci Streit Franc 2x druhý,
Kapfhammer Thomas druhý, Holanďan Broers Erwin 2x třetí, naši Dvořák Tomáš druhý a
třetí, Hošek Josef druhý a Šimek Jan třetí.
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V závodě bylo uděleno několik pokut. Pět pokut po 500 korunách bylo za jízdu za vozidlem,
dále pokuta 500 korun za nepovolená mechanická pomoc v průběhu etapy a dvě pokuty za
1.000 korun za nepovolené občerstvení v posledních dvaceti kilometrech. Koho to zajímá
najde více na internetových stránkách: http://vysocinatour.sweb.cz/
Z. Jaroš

Průjezd Poděšínem

Horská prémie v Sirákově

Koňské příběhy.
Mistrovství republiky v jízdě na koni.
Jezdeckému oddílu byl svěřen těžký úkol a to uspořádat závody pro dorostence z celé
republiky. Nejtěžší úkol byl ustájit koně těchto jezdců, kteří se v okresních a krajských
přeborech kvalifikovali až do tohoto mistrovství. Bylo to celkem sedmdesát pět koní a
jezdců. Bylo štěstí, že v té době nebyly ještě zbořeny zemědělské usedlosti, na kterých
hospodařily Státní statky. Stáje, kolny a stodoly jsme v těchto hospodářstvích obsadili do
posledního místa. Většina koní byla přepravována po železnici a z nádraží jsme jim převáželi
krmivo, stelivo a další potřeby do objektů dle plánu předem připraveného. Některé oddíly
nebyly mnoho spokojeny, ale jiné prostory nebyly. Při tomto přeboru měl každý člen oddílu
přidělen určitý úsek, o který se musel postarat. Já jsem byl ustanoven jako správce parkuru.
Znamenalo to, že jsem zodpovídal, že všechny překážky budou přesně a včas opraveny dle
plánu, hlavně jejich výška a šířka. Měl jsem k ruce několik pomocníků, kteří tyto práce
s překážkami prováděli. Měl jsem speciální měřidlo, s kterým jsem musel každou porušenou
překážku po opravě přeměřit. Také se nám přihodilo, že některý jezdec se svým koněm nám
téměř celý parkur pobořil. Potom jsme měli hodně práce dáti vše do pořádku a správně
postavit. Protože nám i počasí dosti přálo, dopadlo vše nad očekávání dobře. Po některých
oddílech jsme museli dát vše do pořádku, neboť po nich zůstalo mnoho nečistoty, ale to již
po tak velké akci bývá. K tomuto přeboru byl vydán malý červený katalog s vyobrazením
všech překážek a pořadovými čísly, směru jízdy, délkou dráhy i rychlostí. Byl udělán velice
pěkně a srozumitelně. Tento přebor byl uspořádán k výročí Žďárských strojíren a sléváren,
které se také na tomto přeboru podílely. Překážky byly zhotoveny v modelárně a po
nabarvení a postavení v novém prostoru na louce na Libušíně byla radost na tento parkur
pohledět. Byla u něho postavena nová věž rozhodčích a zaveden i rozhlas. Celý jezdecký
oddíl žil tímto závodem. Když se skončila jedna práce a starost, již přicházely další a další.
Mnoho starostí bylo také s ubytováním a stravováním lidí, kteří se toho zúčastnili. Bylo
štěstí, že byla již v provozu Střední průmyslová škola, kde se mnoho lidí ubytovalo a
stravovalo, k jejich spokojenosti. Také v několika hotelech měli toto zajištěno.
(Pokračování příště)
B. Dočekal
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Nové Olšiakovy sochy.
Mistr sochařský Michal Olšiak nijak neustává ve
své sochařské tvorbě. A to je pro nás, kterým se
jeho díla líbí, dobrá zpráva. Jeho další sochy
vznikly v loňském a letošním roce na hrázi
rybníka Velké Dářko – Rozcestník. Na Hluboké
u Dářka je to Josefína u penzionu U Strašilů. Na
Třech Studních stojí Hejkal u penzionu Zátiší. A
konečně ve Slavětíně u lesa na Ransku vznikl
Jelen. Asi nejstarší je Charlie u vinárny ve
Žďáře nad Sázavou.

Josefína

J. Dočekal

Hejkal

Rozcestník

Charlie

Jelen
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Jak je v Kongu-3. část.
Viděli jsme, zažili jsme, přečetli jsme si...
Jedna neděle
Přinášíme Vám svědectví našeho bohoslovce Tomáše Enderle, který několik
měsíců působil v Kongu a právě tohoto jeho působení ve střední Africe se týká
následující příspěvek.
Rovníkové slunce už před desátou hodinou žhaví nevzhlednou plechovou střechu místního
kostela, u něhož se sbíhají proudy lidi ve svých nejlepších šatech. Můžeme vidět saka,
kravaty, spousty čínských triček, růžence kolem krku, potrhané sukně, školní uniformy, ale
i nádherné pestrobarevné šaty s vyobrazenými svatými, Ježíšem a nebo místním biskupem.
Kostel v Aru stoji 50 let. Stejně dlouho jako existuje nové Kongo, osvobozené od koloniální
nadvlády Belgie. Roku 1960 nastal čas na to, aby místní lidé vcelku klidně a zdvořile řekli
Evropanům: „Skončila éra vašeho vykořisťování, už jsme se od vás naučili dost, abychom
mohli vlastni lidi vykořisťovat sami.“ Mše o desáté se netěší takové účasti lidu jako sedmá,
přesto se lavice pro pět stovek lidí naplní, je přeci neděle Božího milosrdenství!
V liturgickém průvodu už vstupuji do kostela tři desítky tančících družiček a za nimi
ministranti s ještě náročnějšími tanečními kroky. Kněz uzavírající průvod, byť starý a bílý, se
snaží držet taneční krok. Během živých mešních zpěvů doprovázených tympány tanči
družičky před presbytářem, lidé z plna hrdla zpívají a tleskají do rytmu a kněz s ministranty
tanči kolem oltáře s kadidlem. Kázáni je prošito stereotypizovanými otázkami kněze, na
které celé shromáždění hlasitě a jednohlasně odpovídá. Vedle mše v katolickém kostele a
bohoslužby v anglikanské katedrále se v Aru odehrávají desítky malých protestantských a
sektářských shromážděni. Některé jsou snad vedeny v duchu následováni Ježíše, jiné jsou
mnohem političtěji zaměřené a další míchají křesťanství s prvky místních animistických
náboženství s vrcholem v nejrůznějších okultistických rituálech. Po mši, která stěží kdy
překročí délku dvou hodin, je čas oběda. V den slavnosti často i chudí mívají vedle sladkých
brambor fritovaných v stokrát přepáleném oleji i trochu masa, ať už krysího, psího nebo
kozího. Odpoledne jdeme navštívit konvent sester. V Aru se nacházejí 3 konventy a ve všech
už převládá počet sester místních nad sestrami původem z Itálie. Sestra Roseline se vrátila po
třídenní cestě po okolí, rodiny ji představovaly dcery, které by rády vstoupily do konventu.
Řád má v Kongu asi 70 sester a každý rok přijímá do noviciátu 10 dívek a odmítá
několikanásobně vice. Řeholní život v Africe čelí jiným problémům než ten evropský. Jeden
z nich je rozlišeni motivaci aspirantek, poněvadž vstupem do řádu dívka získá mnohem víc,
než o čem by mohla kde jinde snít a ztratí pouze jednu hodnotu, která se v Africe cení –
možnost byt matkou. Dnes pro pražící slunce nevyrážíme na fotbal s místními výrostky, ale
raději zůstáváme na zahradě a pospáváme ve stínu, abychom jediný volný den v týdnu
využili k načerpáni nových sil. Přichází návštěva, muž ve středních letech, kterého jsem ještě
neviděl. Směsí francouzštiny a lingaly se představuje, vypráví, kde se narodil, co studoval, s
kým se přátelil a kolik má děti. Nedělám si hlavu s tím, že občas něčemu nerozumím,
protože důležité sděleni přichází vždy na konci jako pointa jejich životního příběhu. Mojžíš,
tak zní jeho jméno, žádá o práci, ptám se ho tedy, co umí. Odpovídá, že je schopný tesař a já
mu musím odpovědět, že já pro tesaře v Cyber Cafe práci nemám, ale volám na Stefana,
který pracuje na výstavbě nové knihovny. Mojžíš má štěstí, a tak je pracovní smlouva
stiskem ruky uzavřena po několika minutách, zatím na týden. Plat je v přepočtu 50 Korun na
den. Kdyby býval neuměl nic, poslal bych jej za Clarou, která má na starosti farmu, kde
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zaměstnává nekvalifikované dělníky za 20 Korun na den. Poté přichází ještě jedna návštěva,
tentokrát je to známý – sekretář místní střední školy Francois. Jak to tak v Kongu bývá, tento
mladý člověk má za sebou neuměřeně dlouhý životni příběh plný války, krve, strachu a
nouze. Teď už je na tom ale díky své pracovitosti lépe a jestli vydělá na pět krav na věno,
bude se i ženit. Když se ho nad šálkem čaje zeptám na Boha, odpoví mi kázáním, velmi
pěkným a poučným, musím říci. Končí se slovy: „Nám nikdo nemusí říkat, že Bůh existuje,
můj lid si toho vytrpěl tolik, že každý z nás to prostě ví, jinak by nepřežil.“ Slunko už zašlo
za obzor. Slavnost skončila a zítra bude další pracovní a hladový den. Pozoruji hvězdy a
říkám si, že blahoslaveni jsou potřební, neboť oni rozumí tomu, co Ježíš říká.
Tomáš Enderle

Školní kronika – 7. část.
1858
Na počátku roku 1858 obdržela škola Poděšínská z takzvané Michaelské sbírky pro chudé
žáky Malou knihu ke čtení pro žáky obecních škol čili Učení náboženství v ceně 12
stříbrných.
V školním roku 1858 byli ke škole schopných všedních žáků 49 a sice 16 chlapců a 23 děvčat
křesťansko – katolických a 6 chlapců a 4 děvčata helvetského vyznání, těch, ale jenž nedělní
a sváteční školu navštěvovali 20 a sice 18 katolíků a 2 helveti. V roku 1858 ráčila Jeho
Excelence Nejdůstojnější a urozený pán, pan Karel Baron z Boží a Apoštolské stolice milosti
biskup Královehradecký vyjeti, aby v některých okresech svého biskupství svaté biřmování
uděloval.
Té milosti dostalo se tedy v tomto školnímu okresu Polenskému tedy zároveň i osadám fary
Velkolosenické a Nížkovské ve farním kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici, kamž kolatura
Nížkovská pro malý počet duší přidělena byla.
Dne 18. května 1858 ráčil Jeho Excelence Jan Biskup k šesté hodině na večer přijeti
z Borové do Velké Losenice, kdež sv. Velebný Duchovenstvo obou osad Velkolosenické a
Nížkovské.
I učitelů a školních dítek z osady Velkolosenické,též pánů představených školních dohlížitelů
obou osad a četně shromážděného lidstva osady Velkolosenické.
Slavnostně uvítán byl, kdež pak po malém oddechnutí a odpočinutí byl ve farním chrámu
páně sv. Jakuba Litanie a pak se udělila požehnání s nejsvětější svátostí oltářní.
Dne 19. května 1858 o 5 hodinách ráno vedeny byly školní dítky všední i nedělní i všichni
ostatní lidi z celé osady Nížkovské, kteří svátosti svaté biřmování přijmouti chtěli, k nimž se
mnoho náboženského lidu připojilo do farního chrámu Páně Velkolosenického, kdež pak se
jim svátost svatého biřmování udělila.
V roce 1858 obdržela škola Poděšínská od Veledůstojného pána úřadů ze Štoků pro chudé
žáky následující knihy a sice 2 malé knihy ke čtení: První díl učení náboženství a malý
katechismus,6 prvních čítanek,4 slabikáře a 2 lístky-v celku tedy 15 kusů, které se však těm
nejchudším žákům na stálou památku narození korunního prince Rudolfa Františka Karla
Josefa,jenž se 21. srpna 1858 narodil, rozdali a také darovaly.
1859
Na začátku školního roku 1859 obdržela škola Poděšínská z tak zvané Michaelské sbírky pro
chudé žáky půl knihy bílého psacího papíru. Ve školním roku 1859 bylo ve škole schopných
všedních žáků 47 a sice 11 chlapců a 27 děvčat katolického a 5 chlapců a 4 děvčata
evangelického vyznání. Nedělní školu navštěvovalo 20 dětí. 18 dětí katolického a 2
evangelického vyznání.
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20. července 1859 byla od Veledůstojného pána p. Aloise Fináčka biskupského vikáře,
děkana a faráře v Přibyslavi držena školní visitace ve škole Poděšínské, při které visitaci
důstojný pán p. František Růžička farář Nížkovský, jakožto katecheta té školy pan Martin
Rosecký co místní školní dohlížitel, Jan Rosecký představený obce, pan Václav Blažek obecní
radní a jiní sousedé přítomni byli. Po skončení visitace ráčil se Veledůstojný pan vikář
odebrati do Nížkova na noc a druhého dne, tj. 21. července, byla držena visitace v Nížkově.
V tomto roce 1859 obdržela škola Poděšínská od Veledůstojného Polenského Vikariátního
úřadu z Přibyslavi pro chudé žáky následující knihy a sice 2 čítanky mluvnice a 2 malé knihy
ke čtení, čili díl první učení náboženství, 2 slabikáře a 1 lístek v celku tedy 7 kusů.
Vypsal Z. Jaroš

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (28. část)
1636
Celé svátky Vánoční, Nový rok, Tří Králů musíme chodit do kostela katolického v Nížkově.
Kdo rebeluje, ten za trest musí chodit do kostela katolického do daleké Polné a žádné pomoci
není. Kdo by se chtěl příčit hned je vsazený do klády nebo do šatlavy v Nížkově nebo
v Polné. Takový radostný život máme pořád. Jenže stejně lidé pořád odmítají přijmout to
nové náboženství a doma se tajně schází a tam s biblí bratrských čtou.
V Sirákově žijí:
1. Vdova Marža Flesarová, robotýřka
2. Czincžera Wacslaw, obecní dráb
3. Kucžera Mateg, robotýř a barvýř – léčitel
4. Hönig Wawrřynec, krejčík a včerarž
5. Dreycžek Ritus, mistr tesařský
6. Vdova Hrůzowa
7. Deutsch (Dajč) Josephus, robotýř a kočí panský na statku v Nížkově
8. Jahn Bartolomeus, mistr v huti v Sirákově, sitař na vsi
9. Karl Hofmann, robotýř v huti železný v Sirákově
10. Josephus Neubauer, sedlák a robotýř a také sedlář obecní
11. Božey Sobotka, rychtář obecní, sedlák a kostelník katol. v Nížkově
12. Chalupa pustá po zběhlým Chromým Wacslavusi. Do Polska letos zběhl s celou rodinou i
skrovným majetkem. Chalupu má rychtář Sobotka Božey.
Dohromady je chalup osedlých 11, a 1 pustá v nájmu Sobotka Božey, rychtář v Sirákově. Dál
tady jest hamr železný, kde Němec Habner Adalbertus jest s famílií svou.
Mužů od 14 let je 32, dítky a ženy 51, 2 vdovy. Ve vsi jsou 3 koně, 17 krav, 8 sviní, 22 ovcí,
16 koz, včelí ouly 7. Za vsí bydlí svinipas, sirotek Evžen, zvaný Bubla, dál pasák dobytka
hovězího Bruno, zvaný Prušák, on Němec jest.
Ve vsi Podiešín jest toto obyvatelstvo:
1. Eliass, rychtář ve vsi Poděšínské
2. Urban Doležal
3. Matheus Frypauer (Freibauer) Niemetz
18
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4. Gyržík Enders, mlynář jest obecní
5. Johanus Freibauer, svobodný sedlák, Niemetz
6. Foltýn Lukeše
7. Rathaus Krysten
8. Bartha Krupauer, Niemetz
9. Hanz Feyth, Niemetz
10. Stephan Drypauer (Dreibauer) Niemetz
11. Klement Pibiel, Niemetz
12. Martin Sobotka (byw to grunt zbiehlyho Nowotnyho)
13. Ssimon Patek, (byw to grunt zbiehlyho Gregora Nowotnyho)
14. Ssimon Pospíchal a Ygnatz Thomek (ten zbiehnul)
15. Krystian Tlačbaba (byw to grunt zbiehlyho Ferdy Ssimka)
16. Wondra Nedielka (byw to grunt Giry Holmana) Niemetz
Ve vsi je 16 chalup osedlých a 1 neosedlá ta spadlá jest.
Mužů od 14 let je 42, dítky a ženy 49, celkem 91.
Za vsí jest stará chalupa, kde bydlí pasák sviní jednooký Blažej, zvaný očko. Pasák krav
starý tulák Jozífek, zvaný Turčín.
Ve vsi jsou 4 koně, 17 dojných krav, 9 volů, 5 sviní, 49 ovcí, 17 koz a 9 včelích oulů.
17. dubna do naší vsi i vsí jiných početné skupiny žoldnéřů a mnichů přišli. Zase stejné
sliby, aby podpisem svým se do církve katolické hlásili. Hned jsou ti lidé zkoušení, jestli
motlitby katolické umí, aby v kostele hanbu nečinili. Když do naší chalupy vešli, to já hlavu
jsem k zemi sklonila a dítka naše také. Ani slovo jsme s huby své nepustily, ani neodpověděli
jim na nic. Když už nic zpraviti nemohli, tak rychtář náš potvorný odrodilec, praví: „Maržo
prokletá, odpověz něco“. Já na to: „Tak, jak jsem se narodila, tak zase umřu“ a víc ani slovo
jsem neřekla. I dítka mlčí, jak já je naučila. V ten moment jeden žoldnéř mně za vlasy
uchopil a hlavu mě o dveře tluče a tuze křičí. Tak také jeden mnich se připojil a dítka naše
hnátou svou několikráte kopnul. Malý Jiřík velký pláč učinil a za mne se schovával. Pak
odtáhli všichni pryč.
27. srpna vypukl v Sirákově oheň. 2 chalupy oheň navštívil. Jest to chalupa Dajče a
Hofmana, skoro všechno jim pohořelo, ještě že nejsou žně, chudáci nic nemají.
Zemřel majitel panství kníže kardinál František Ditrichstein. Hned po něm přebírá další
větev rodu toho cizáckého Maxmilián kníže z Ditrichsteina. Nic lepšího nás nečeká, jestli to
ještě nebude horší. Jak pán předešlý, tak i ten nový má za úkol upevnění moci katolické a
vymícení Bratří českých až do kořenu. Právě náš kraj od Žďáru po Jihlavu je tuze zpustlý.
Vesnice jsou poloprázdné. Obyvatelstvo ze strachu z katolíků utíká do cizích zemí. Chalupy
jsou spadlé, polnosti rozvrácené a zarostlé hložím. Na příkaz Ditrichsteinů jezdí kněží,
jezuité i mniši ode vsi ke vsi od fary ku faře. Všude jsou obnovovány staré fary a nové
zřizovány. Jsou opravovány a zřizovány nové kostely. Ditrichsteinové mají velké majetky
v Mikulově, to daleko od nás. Tam se hojně tisknou nové katolické knihy a všelijaké listy
proti kacířům.
Zima začala 22. října a držela do konce listopadu. Pak přišel déšť a bylo bláto a nato zase
sníh a silný mráz, který trval do konce roku. Na vánoce leží 3 lokte sněhu.
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Počasí.
Leden.

Slunečno bylo 5 dní, propršelo 2 dny, déšť se sněhem 2 dny, sněžilo 8 dní, 1 den
mrholilo a vítr foukal 3 dny. Průměrná ranní teplota -2,3°C, polední teplota byla 0,6°C a
večerní teplota byla -0,9. Dešťových srážek bylo 87 mm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno -4,1 -3,6
-2,7 -2,6 -4,8 -3,1 -7,5
1,1
-0,8 -7,2 -5,7 -3,3
Večer -2,9 -2,3
-1,3 -1,5 -3,7 -1,1 -6,2
2,1
0,5
-5,8 -4,6 -1,8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

21

2

2

2

2

2

2

2

2

3

31

10
5
0
-5
-10
-15

Únor.

Slunečno bylo 10 dní, 1 den pršelo, déšť se sněhem 2 dny, sněžilo 5 dní, 1 den
mrholilo, vítr foukal 2 dny a 2 dny byla vichřice, Průměrná ranní teplota -9,1°C, polední
teplota byla -3,3°C a večerní teplota byla -5,2. Dešťových srážek bylo 51 mm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno -0,7 -2,4
1,4
-6,4 -0,6 -4,6 -5,4
-0,6
-1,1
-3,6 -3,9 -5,3
Večer 1,2 -0,4
3,0
-4,0 -0,8 -2,2 -2,6
1,1
1,0
-2,3 -1,8 1,7
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Březen.

Slunečno bylo krásných 13 dní, propršelo 4 dny, déšť se sněhem padal 1den,
mrholilo 2 dny, 1x byla ranní mlha, vítr foukal 7 dní, Průměrná ranní teplota 0,8°C, polední
teplota byla 8,1°C a večerní teplota byla 6,3. Dešťových srážek bylo 25 mm.
Z. Jaroš
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno
0,7
2,0
1,4
1,3
0,7
-1,6 -1,8
0,0
-0,6 -0,2 -1,3 -0,8
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