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Novinky.
devatenácté bylo veliké svými vynálezy, bouřlivé svými vojnami,
rušné svými převraty politickými a národnostními spory – století
dvacáté, pevně doufáme, bude ve všem století pokroku, zastíní svého
předchůdce a oblaží lidstvo. Dále doufáme, že hrozné války pominou.“
Takový optimistický byl náhled na nadcházející století, a jak to
dopadlo, můžete posoudit sami. Vždyť téměř celé století se válčilo a
boje neutichají ani dnes. Jeden plamínek se stěží podaří uhasit, jinde
vypuká další požár. Proto doufejme, že přání, které vyslovili lidé před
sto lety, se podaří splnit ve století jedenadvacátém.
-zj-

Úvod.
Vážení spoluobčané. Tímto číslem zahajujeme již 5. ročník
„Zpravodaje obce Poděšín“. Ve svých začátcích nás mnozí odrazovali
od vydávání tohoto periodika. Také mu neprorokovali dlouhou
budoucnost. Přesto se zpravodaj neustále rozvíjí, rozsah zvětšuje,
velikost písma zmenšuje a počet stran se také zvětšil ze 4 na 6. Nová
čísla přinesou některé nové rubriky z historie i současnosti. Přejeme
Vám jménem celého Obecního zastupitelstva do nového roku, do
nového století a nového tisíciletí především hodně zdraví a mnoho
šťastných let i při čtení tohoto časopisu
-jd-

Události:
21.10. Hasiči provedli výlov obecního rybníka.
24.10. Vojenských odvodů se zúčastnili: Enderle Stanislav č.86, Jaroš
Pavel č.76, Kosour Martin č.77, Navrátil Tomáš č.11.
30.10. Výlov Panského rybníka (Pančáku).
12.11. Krajské volby, které jak u nás tak i v celém kraji vyhrála
čtyřkoalice.
19.11. První mráz –3°C.
4.12. Zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování
kuchyňského koutu na obecním úřadě.
16.12. Ve Vojnově Městci proběhl okresní přebor mužů a žen. Hráči z
Poděšína získali 3 tituly přeborníka okresu.
25.12. TJ Poděšín uspořádala taneční zábavu se skupinou TOTO Band
z Měřína.
-zj-

100 let.
Před sto lety, přesně 1.ledna 1901 napsal pražský ilustrovaný kurýr
tento článek:„Letošní nový rok tvoří bránu do století dvacátého. Století

Výlov rybníka na návsi

-jd-

Počasí.
Říjen. Nejvyšší ranní teplota, dne 1., 14. a 15.10. je +14°C, nejnižší ranní teplota, dne 24.10. je +1°C, průměrná ranní teplota je + 9,2°C, měřeno v 6
hodin. Nejvyšší večerní teplota, dne 2.10. je +18°C, nejnižší večerní teplota, dne 8. a 21.10. je +8°C, průměrná večerní teplota je +12,6°C, měřeno v
18 hodin, 2 metry nad zemí. Počet slunných dní 4, počet dní kdy pršelo 7, 9 dni foukal vítr, a 5 dní byla mlha. Největší srážky 19.10. 24 mm, 4.10.
11mm. Srážky za měsíc 56 mm. Celkově větrný a deštivý měsíc.
Listopad. Nejvyšší ranní teplota, dne 4. a 14.11. je +9°C, nejnižší ranní teplota, dne 19. a 28.11. je -3°C, průměrná ranní teplota je 4,3°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 14.11. je +11°C, nejnižší večerní teplota, dne 10., 11. a 30.11. je +1°C, průměrná večerní teplota je +5,3°C. Počet slunných dní
1, počet dní kdy pršelo 4, a 4 dni foukal vítr. Největší srážky 4.11. 6 mm. Srážky za měsíc 33mm. Téměř celý měsíc polojasno až zataženo.
Prosinec. Nejvyšší ranní teplota, dne 13. a 14.12. je +7°C, nejnižší ranní teplota, dne 24.12. je -10°C, průměrná ranní teplota je -0,6°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 12.12. je +10°C, nejnižší večerní teplota, dne 22., 23. a 24.12. je -8°C, průměrná večerní teplota je +0,2°C. Počet slunných dní 2,
počet dní kdy pršelo 4,sníh padal 5 dní a 4 dni pršelo. Mlha byla 10 dní.
-zj-

Mateřská škola.
Mikuláš ve školce.

Oslava Vánoc v MŠ.

V úterý 5.prosince dopoledne navštívil děti v MŠ Mikuláš,
doprovázený ošklivým čertem. Děti se na příchod Mikuláše dlouho
připravovaly – učily se básničky, písničky, vyráběly Mikuláše a čerty
z papíru. Přesto příchod čerta vyvolal plno zděšení, pláče a strachu.
Mikuláš dětem přinesl plný koš nadílky, kterou si musely nejdřív
zasloužit pěknou básničkou. Všechny se moc snažily i přes slzičky
v očích, neboť čert jim hrozil pytlem a řetězem. Nakonec si čert nikoho
neodnesl, protože všechny děti slíbily, že budou hodné a Mikuláš je
obdaroval ovocem a sladkostmi, ale i kouskem uhlí. Se slibem, že se
zase vrátí se Mikuláš i čert rozloučily.
-mj-

15.12.2000 za účasti rodičů proběhla vánoční besídka. Rodiče se sjeli
do vánočně vyzdobené školky v hojném počtu (asi 30). Zaměstnanci
MŠ pro ně připravili pohoštění – kávu a cukroví. K vánoční atmosféře
přispěly rozsvícené svícny na stolech a vánoční stromeček. Děti za
vedení učitelek předvedly pěkné pásmo vánočních koled, písní a
básniček. Potom děti rodičům předaly dárek, který samy vyrobily.
Ředitelka školy vše ukončila přáním „vše nejlepší do Nového roku.“
Nakonec si všichni dohromady pohráli. Akce se velmi zdařila a všem
se moc líbila.
-mj-

Obecní úřad.
Stav financí k 31.12. 2000:
-pokladna:
0,00
-bankovní účet: 440 384,87
-term. vklad: 1 058 394,03
-účet na půjčky: 127 104,35
Celkem:
1 625 883,25

Číslování domů.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

K datu 1.března 2001 má proběhnout sčítání lidí, domů a bytů v celé
České Republice. K tomu vyšel zákon číslo 128/2000 Sb., který určuje
povinnost všem vlastníkům domů, označit budovy číslem určeným
obcí. Jedná se o přidělená čísla popisná. Proto žádám všechny
majitele, kteří nemají číslo na svém domě, aby ho na viditelném místě
do 31.1.2001 připevnili.
-zj-
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Vojenské odvody.

Krajské volby.

Dne 24.října se zúčastnila čtveřice chlapců, ročník 1982, vojenských
odvodů ve Žďáře n. S. Odvedeni byli: Enderle Stanislav č.86, Jaroš
Pavel č.76, Kosour Martin č.77. Navrátil Tomáš č.11 nebyl odveden.
-zj-

Dne 12.listopadu od 8. 00 hod do 22.00 hod. proběhly volby do nových
krajských zastupitelstev. Volební komise pracovala v tomto složení:
předseda – Enderle Jiří č.69, místopředseda – Topinka Radim Žďár
n/S. člen – Koumar Milan č.78, zapisovatel – Jaroš Zdeněk č.79.
V Poděšíně bylo zapsáno 179 voličů a k volbám jich přišlo 75, to je
41,9%. Bylo odevzdáno 72 platných hlasů. Nejvíce hlasů získala
Čtyřkoalice 24 hlasů, druhá skončila ODS 18 hlasů, dále KSČM 10
hlasů, Strana venkova 7 hlasů, ČSSD 6 hlasů, SNK 3 hlasy, SZŽJ 3
hlasy a SDS 1 hlas.
V okrese Žďár n/S. Počet voličů: 96 495, vydané obálky: 34 394,
platné hlasy 33 697, účast ve volbách: 35,64%. Nejvíce hlasů získala
čtyřkoalice 9 607, dále KSČM 6 182, ODS 5 452, ČSSD 4 681,
sdružení nezávislých kandidátů 3 573, Strana venkova 1 925, atd.
V Jihlavském kraji: Počet voličů: 406 054, vydané obálky: 145 609,
platné hlasy 141 430, účast ve volbách: 35,86%. Nejvíce hlasů získala
čtyřkoalice 36 014, 25,46%, dále KSČM 28 290, 20.0%, ODS 26 673,
18,85%, sdružení nezávislých kandidátů 18 299, 12,93%, ČSSD 16
225, 11,47%, Strana venkova 5 818, 4,11%, atd.
Počet mandátů celkem je 45, z toho: Čtyřkoalice 13, dále KSČM 10,
ODS 10, sdružení nezávislých kandidátů 6, ČSSD 6. Nejvíce členů do
krajského zastupitelstva je z Havlíčkova Brodu 8, dále Třebíč 6,
Jihlava 5, Humpolec 4, Bystřice n/P. Pelhřimov, Třešť, a Žďár n/S. po
2.
Vedení Jihlavského kraje: hejtmanem se stal ing. František Dohnal
(4K, Jihlava), prvním zástupcem RNDr. Miloš Vystrčil (ODS, Telč),
zástupci hejtmana: Mgr. Alena Štěrbová (4K, Humpolec), ing. Marie
Černá (SNK, Třebíč), RNDr. Petr Pospíchal (ČSSD, Jihlava), členové
rady: ing. Václav Kodet (4K, Malý Beranov), ing. Tomáš Herman (4K,
Havlíčkův Brod), PaedDr. Martina Matějková (ODS, Havlíčkův Brod),
Ivo Rohovský (ODS, Měřín)
-zj-

Anketa.
V obci Poděšín proběhla anketa k nově tvořící se samosprávě. To
znamená, kam občané budou chtít dojíždět na úřady a instituce po
zrušení stávajících okresů (okresních úřadů). Bylo rozdáno 195
anketních lístků všem občanům od 15-ti let. Na obecní úřad se vrátilo
107 lístků to je 54,87%. Anketu vyhrál Žďár nad Sázavou, 82 lístků to
je 76,7%, druhá byla Polná, 24 lístků to je 22,4%, třetí Jihlava, 1 lístek
to je 0,9%, Havlíčkův Brod a Přibyslav zůstaly bez hlasů.
Časy se mění, vždyť 15.3.1949 zaslal MNV Poděšín žádost o připojení
obce k okresu Havlíčkův Brod, s tím, že nechce pod okres Žďár nad
Sázavou.
Členové obecního zastupitelstva na základě výsledků ankety schválili,
že obec Poděšín bude i nadále patřit pod samosprávu ve Žďáře nad
Sázavou.
-zj-

Informace o platnosti občanských průkazů.
Zákon č. 328/1999Sb. o občanských průkazech v §24 stanoví platnost
dosavadních občanských průkazů následovně. Občanské průkazy
vydané do 30.4.1993, v nichž není vyznačeno státní občanství,
pozbývají platnosti dnem 31.12.2001. Občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů pozbývají platnosti dnem 31.12.2005. Tímto dnem
skončí platnost i občanských průkazů, které mají dobu platnosti bez
omezení! Od tohoto data budou mít všichni občané jednotný občanský
průkaz – typ ID karta zelenkavé barvy se strojově čitelnými údaji. -zj-

JME.
Jihomoravská Energetika, a.s. rozšiřuje své služby po telefonu. Od
1.prosince 2000 je zákazníkům z okresu Žďár nad Sázavou k dispozici
nové telefonní číslo, na kterém mohou získat informace a vyřídit své
záležitosti související s odběrem elektrické energie. Na telefonní číslo
0616 – 686 333 je možno volat: Pondělí a středa 7 – 17 hodin, úterý a
čtvrtek 7 – 14 hodin, sobota 7 – 12 hodin. Na uvedeném telefonním
čísle Vám JME poskytne tyto služby a informace: - změna výše záloh a
údajů o zákazníkovi, vyúčtování odběru elektřiny, informace o
smlouvě o dodávce elektrické energie, reklamace správnosti měření a
oznámení poruchy elektroměru nebo sazbového spínače, informace o
sazbách a cenách elektrické energie, změna sazby, změna odběratele,
nový odběr, ukončení odběru, informace o době platnosti nízkého
tarifu, informace o připojení a podmínkách dodávky elektrické energie.
-zj-

Obecní zastupitelstvo.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Na základě ankety kterou obecní úřad provedl v obci schvalujeme
vstoupit pod úřad Žďár nad Sázavou který je pověřený provádět státní
správu.
2. Zaplatit pronájem plaveckého bazénu ve Žďáře n/S. pro mateřskou
školu v Poděšíně a to 1 300,-Kč.
3. Mimořádný příspěvek 2 000,- Kč na vánoční nadílku Mateřské škole
Poděšín.
4. Mimořádný příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro základní školu Nížkov
na koupi nové kopírky.
5. Rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování nové kuchyňky na
obecním úřadě.
-zj-

Polensko.
Lesní družstvo v Polné.

Mikroregion Polensko

Ve středu 13.prosince proběhla v sídle družstva (viz foto) výroční
členská schůze Lesního družstva v Polné. Schůzi zahájil a řídil
předseda družstva pan Petr Rosický. Následovala zpráva ředitele ing.
Jana Kratochvíla o hospodaření, předběžné výsledky, plán investic atd.
ekonom družstva ing. Vacek informoval o finanční stránce. Musím zde
pochválit celé vedení družstva, vždyť hospodaření družstva je stále na
velmi dobré úrovni. Cena nájemného za jeden podíl členským obcím
jde neustále nahoru. Po loňských 2.500,-Kč/1 podíl, se letos vyšplhala
na rekordních 3.000,-/1 podíl. To je při 30-ti podílech které obec
vlastní 90.000,-Kč. Dalších 500,-Kč/1 podíl, dostane obec za odpis
z pronajatého majetku, to je dalších 15.000,-Kč. další 2.000,-Kč jako
dar na sportovní, kulturní akce, nebo na sponzorování školky. Takže
celkový letošní výnos pro Obec Poděšín činí 107.000,-Kč
-zj-

V Mikroregionu Polensko je konečný stav 22 obcí s 12 610 obyvateli.
Členské obce podle počtu obyvatel: Polná 4 749, Dobronín 1 860,
Nížkov 846, Šlapánov 794, Jamné 498, Věžnice u HB 420, Zhoř 382,
Ždírec 372, Poděšín 250, Brzkov 235, Sirákov 234, Dobroutov 231,
Nadějov 208, Záborná 206, Jersín 202, Arnolec 190, Měšín 187, Stáj
184, Kamenná 186, Věžnice u Ji 156, Věžnička 117, Rybné 103.
Z toho vyplývá že Poděšín je v počtu obyvatel na devátém místě.
Je potěšitelné, že předseda Mikroregionu Polensko, starosta města
Polné pan Jindřich Skočdopole, se stal zastupitelem Jihlavského kraje,
což dává naději obcím, které jsou v tomto sdružení, že budou mít lepší
přístup k informacím.
Záměr Mikroregionu:
1. Založit internetové stránky „Mikroregion Polensko.“
2. Vypracovat strategický plán rozvoje Mikroregionu.
3. Vypracovat žádosti na dotační titul obnova venkova.
4. Vzájemná spolupráce a pomoc obcím ohledně zákonů. V první etapě
se zaměřit na nový zákon č.128/2000Sb. o obcích.
5. Do 28.2.2001 jednotlivé obce předloží strategie své obce.
6. Předseda Mikroregionu slíbil informace ze zasedání krajského
zastupitelstva, jehož je členem.
7. Svolat příští zasedání na březen 2001.
-zj-

Panáčkova
hájenka během
rekonstrukce,
majetek
Lesního
družstva.

Časopis Polensko.
V posledním čísle 4/2000, kulturně – historický a vlastivědný sborník
Polensko mě zaujal článek od Zdeňka Neubauera, „30 let hudební
2
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skupiny Efendix.“ jako posluchač a vyznavač moderního a country
žánru jsem si oživil paměť vzpomínkami na mládí, vždyť moji
generaci začala ovládat a ovlivňovat hlavně Britská skupina „The
Beatles. Chci Vás upozornit, že tento a mnoho dalších kvalitních
historických článku najdete v tomto sborníku. Všechna čísla sborníku
Polensko si můžete půjčit v místní knihovně, kde v regionálním koutku
najdete ještě mnoho dalšího čtení o našem okolí.
-zj-

pořádána až v září 1991, kdy byli po dva dny přepravováni návštěvníci
Mrkvancové pouti. Zájem prý byl tak velký, že druhý den musela být
souprava historického vlaku posílena o dva vagóny na tři a již
následujícího roku byla obdobná akce chápána návštěvníky pouti jako
její bezmála samozřejmá součást. Počty přepravených pasažérů se prý
v jednotlivých ročnících mění, každoročně se však v průběhu dvou dnů
pohybují mezi dvěma až pěti tisíci lidí.
Když však letos v létě přijel do Polné tým německých filmařů natáčet
záběry pro dobový film z padesátých let, a jako jeden z exteriérů měl
zvolit i „dobový“ areál polenského nádraží, posteskl si současný
starosta města Jindřich Skočdopole, že prostory polenského nádraží se
snad už ani pro nic jiného, než pro historické záběry, nehodí. Narážel
tak nejen na stav areálu, ale i na fakt nevyužití vlakové dráhy do Polné.
Nedávno se ale v průběhu tiskové konference města zatím velmi
nekonkrétně zmínil o iniciaci určitých jednání, která by snad mohla
záležitost posunout. Nakolik reálná je nabízející se představa širšího
využití vlakového spojení do Polné, se snad tedy ukáže v dohledné
době.
Tento článek otiskly Jihlavské listy -mf-

Bude se někdy do Polné jezdit vlakem?
V rámci polenské pouti je každoročně obnovován provoz osobních
vlaků na trati Dobronín – Polná. Letos tomu tak bylo již podesáté.
(psáno říjen 2000).
V ostatní dny v průběhu roku však jsou prostory polenského nádraží
opuštěné. Nádražní budova pomalu, ale jistě chřadne, jedinými
úpravami na ní jsou do zvětralé omítky vyrývané nápisy
kolemjdoucích.
Pravidelná osobní doprava byla na trati Dobronín – Polná zastavena
v květnu roku 1982. Stalo se tak bezmála po 78 letech provozu této
šestikilometrové trati. Následně první jízda osobních vlaků byla

Obyvatelé.
2000
1. Počet obyvatel k 1.1.2000.
2. Narozené děti v roce 2000.
3. Přihlášení občané v roce 2000.
4. Zemřelí občané v roce 2000.

5. Odhlášení občané v roce 2000.

6. Svatby v roce 2000.
7. Počet obyvatel k 31.12.2000.
8. Přechodný pobyt k 31.12.2000
9. Životní jubilea v roce 2001:

10. Výročí svateb v roce 2001:

252 z toho 125 mužů a 127 žen
2 Dočekal Jaroslav
Slámová Jaroslava
1 Vejvoda František
3 Bláhová Růžena
Nejedlá Marie
Flesar František
3 Doležal Petr, Nová Ves 135
Homola Viktor, Jihlava
Jambor Jaroslav, Polná
2 Petr Doležal a Dana Grossová
Viktor Homola a Marcela Růžičková
249 z toho 123 mužů a 126 žen
11 z toho 4 muži a 7 žen
80 r. Dočekal Jaroslav
80 r. Landsmanová Marie
80 r. Homolová Marie
70 r. Doležalová Marie
65 r. Smejkalová Anna
55 r. Doležalová Stanislava
55 r. Šimek Jan
55 r. Sláma Jindřich
55 r. Sobotková Ludmila
50 r. Homolová Alena
88 r. Novotná Marie
50 r. Božena a Zdeněk Jarošovi
50 r. Anna a Jan Slámovi
20 r. Marta a Jiří Landovi
20 r. Anna a Vladislav Flesarovi
20 r. Miroslava a Stanislav Enderlovi
20 r. Jana a Milan Šorfovi
20 r. Jana a Vladimír Navrátilovi
15 r. Marie a Pavel Jágrovi
15 r. Eva a Milan Jaitnerovi
15 r. Eva a Libor Žákovi
10 r. Libuše a Jaroslav Dočekalovi
10 r. Jana a Jiří Enderlovi

č.p. 9
č.p.47
č.p.50
č.p. 8
č.p.14
č.p.10
č.p. 4
č.p.34
č.p.78
č.p. 4
č.p.34

nar. 20.1.2000
nar. 12.4.2000
nar. 14.7.1957
+ 6.1.2000
89 r.
+ 11.6.2000 74 r.
+ 26.10.2000 82 r.
nar.
6.6.1978
nar. 25.11.1973
nar.
14.4.1928
dne: 12.2.2000
dne:
1.7.2000

č.p. 9
č.p.56
č.p.34
č.p.15
č.p.49
č.p. 4
č.p.80
č.p.72
č.p.57
č.p.34
č.p.21
č.p.73
č.p.29
č.p.58
č.p.83
č.p.86
č.p.82
č.p.11
č.p.89
č.p.54
č.p.60
č.p. 9
č.p.69

nar.
13.2.21
nar.
13.3.21
nar.
6.12.21
nar.
29.3.31
nar.
16.7.36
nar.
1.5.46
nar.
1.5.46
nar.
25.6.46
nar.
16.7.46
nar.
11.12.51
nar.
5.5.12
dne: 7.7.1951
dne: 24.11.1951
dne: 9.1.1981
dne: 11.4.1981
dne: 29.8.1981
dne: 12.9.1981
dne: 24.10.1981
dne: 7.6.1986
dne: 20.6.1986
dne: 24.10.1986
dne: 21.9.1991
dne: 26.10.1991

Kultura.
fotografie) a nová hospoda, (foto ing. Jaroslav
Dočekal). V roce 1999 a 2001 to je obecní
kaplička v zimě, (foto Marie Vejvodová). Zatím
všechny čtyři vydané druhy kalendáříků se
povedly. Obecní úřad tímto chce sběratelce a
vydavatelce poděkovat za její propagaci.
V současné době zastupitelé obce zvažují vydat
další pohlednice obce. Námětů je hodně,
například „letecký snímek“, prodejna, školka,
kaple atd.
-zj-

Kalendáříky.
Občané každého města či vesnice jsou rádi,
když se najde někdo, kdo zviditelňuje a
propaguje jejich obec. U nás se o to snaží
naše rodačka Anežka Šmirausová č.27,
která
sbírá
a
vydává
kartičkové
kalendáříky. První vydala v roce 1998,
námět „růže“. Od roku 1999 už jen námět
obec Poděšín. V loňském roce to byly dva
druhy, námět stará hospoda (dobová
3
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Vystavení kronik.

Doporučuji si přečíst

Kronikář obce upozorňuje, že obě obecní kroniky budou k nahlédnutí
vždy v pátek 19.00 – 21.00 hodin od 16.2. do 16.3. včetně. V nové
kronice je poslední zápis z roku 1999.
-zj-

Knihu od Anglického spisovatele Ed Vulliamy, Údobí pekla, aneb
porozumění bosenské válce. Tuto knihu pro místní knihovnu daroval
Pavel Sobotka člen vojsk UNPROFOR, v bývalé Jugoslávii. V knize
kde je množství fotografií, se můžete pravdivě dočíst o válce v Bosně a
Hercegovině. Úryvek: „Bosna, srpen 1992. Slunce lhostejně zapadlo za
horský hřeben, z oblohy se snášel těžký indigový soumrak a my jsme
stále neměli nejmenší tušení, kde jsme. Po polích, která se táhla podél
cesty, se pohybovaly směrem do lesa i z lesa kolony vojáků a nad
údolím se ozvaly první večerní výstřely, některé přímo nad našimi
hlavami. Táhněte k Alláhovi! Zavolal posměšně jeden ze srbských
vojáků. Náš chatrný konvoj starých aut, nákladních vozů a autobusů
strávil den tím, že ho hnali přes hory jako stádo střelci a davy
prahnoucí po lynči. 1600 Muslimů, kteří kodrcající konvoj vytvářeli,
bylo toho rána kopanci a ranami vyhnáno ze svých domovů. Venku ve
světě se tomu říkalo „etnické čistky“, ale zde a teď se tomu nedalo říci
jinak než drtivý, skličující strach.
-zj-

Psali o nás.
Tak jako již několikrát předtím, i v novém čísle 11 „Polenských listů“,
byla zmínka o našem zpravodaji.
-jd-

Den otevřených dveří v Nížkovské škole
V neděli 15.10.2000 proběhl v nížkovské škole Den otevřených dveří. I
když už mám děti školou odrostlé, přece mně to nedalo, a jel jsem
odpoledne se do školy podívat a musím přiznat, že jsem byl mile
překvapen. Už na chodbách na mě dýchl příjemný závan, veškeré
prostory byly pěkně vyzdobené pomůckami a pracemi dětí. Také třídy
a učebny byly pěkně vybaveny a upraveny. Nejvíce jsem byl
překvapen množstvím školních kronik, historického materiálu a
dobovými fotografiemi. Částí školy mě provedl ředitel školy pan
František Sládek, který mě informoval o různých zajímavostech a
ukázal učebnici Angličtiny, v které je Nížkov a nížkovská škola a děti
vyfoceny. K této příležitosti byl také vydán „Almanach“ který má 44
stránek a dozvíte se vněm mnoho zajímavého o historii i současnosti
školy. Trochu mě mrzí slabší počítačové vybavení, protože to je naše
budoucnost, aby děti už od svých školních začátků se naučili pracovat
s technikou. Na závěr. Je vidět že v Nížkovské škole jsou učitelé, které
práce baví a je jím koníčkem, protože za těch deset let co byla znovu
otevřena, zde vykonali mnoho prospěšné práce.
-zj-

Tak jako každý rok, navštívili nás 5.12. Mikuláš, anděl a čerti.

Starší čísla zpravodaje
Kdo má zájem o starší čísla Zpravodaje obce Poděšín, nebo je chce
navíc pro své příbuzné a známé, může to nahlásit na OÚ.
-zj-

NAZARETH v Polné.
Slavná britská rocková skupina koncertovala 16. 11. v Polné. Byl jsem
jedním z více jak tisíce fanoušků, kteří se tohoto historického koncertu
zúčastnili v sále zámku. Skupina, která hraje již téměř 30 let, zde
zahrála všechny své slavné hity. Pro mnohé se tak splnil dávný sen.
Koncert končil velice známým hitem „LOVE HURTS“, kterou znají
lidé z amerického seriálu Scarlet.
-jd-

Internet:
Počítadlo návštěv naší WWW stránky nyní ukazuje: 1 232 !

-jd-

-jd-

Stavby.
Stavební povolení.

Přestavba OÚ.

Stavební povolení na plynofikaci obdrželi: Doležal Antonín č.4,
stavební povolení na přestavbu RD obdržel: Enderle Stanislav č.86.
-zj-

4.12 byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení a budování
kuchyňského koutu na obecním úřadě. Projekt vypracoval ing.
Rosecký František, zednické páce provedl Chvátal Jaroslav,
instalatérské Enderle Jiří, elektrikářské Landa Jiří, snížení stropu
Sobotka Petr, Česká Mez. Malířské práce budou provedeny až po
vyschnutí zdí. Kuchyňský kout vyrobí Řeháček Ladislav. Jak jsme se
přesvědčili letos při závěru plynofikace obce (přejímka a kolaudace)
tato přestavba obecního úřadu již byla nutností. Vždyť při účasti kolem
15-ti členů komisí jsme museli kafe vařit téměř na počítači, který byl
ovšem také plně využíván.
-zj-

Kolaudace.
Kolaudační rozhodnutí na plynofikaci obdrželi: Doležal Antonín č.4,
Dočekal Jaroslav č.9, Palas Josef č.52, Flesar Vladislav č.83, JAMO,
Nejedlý Alois č.91, ZDV Poděšín č.75.
Kolaudační rozhodnutí na novostavbu rodinného domu obdržel Jágr
Jaromír č.93.
-zj-

Sport.
na 17.místě, ale vyhrál spolu se Štikarovou smíšenou čtyřhru. Další
hráč Jaroš Radim skončil na 25.místě. Turnaje se zúčastnilo 48 hráčů.
Na přeborech nás ještě reprezentoval funkcionář, rozhodčí licence „A“
Jaroš Zdeněk, který byl hlavní rozhodčí celého turnaje.

Emil Zátopek.
21.listopadu zemřel v Praze ve věku 78 let (nar. 19.9.1922) nejslavnější
sportovec České Republiky Emil Zátopek, který byl třikrát vyhlášen
nejlepším sportovcem světa a to v letech 1949, 51 a 52. Získal 4 zlaté a
1 stříbrnou olympijskou medaili. V roce 1989 dostal stříbrný
olympijský řád, 1998 Medaili za zásluhy a 1999 se stal olympionik
století. Čest jeho památce.
-zj-

Družstvo mužů „A“ po postupu do druhé třídy má hlavní úkol udržet se
v této soutěži. Po první polovině je zřejmé že se jim jejich plán daří a
jsou na sedmém místě, i když více jak polovinu soutěže nehrál pro
vleklé zranění lídr družstva Bláha František. Dobře se v soutěži
adaptoval kapitán družstva Jaroš Petr, a je zatím nejlepším hráčem
našeho týmu. Svůj standartní výkon podává Štikarová Jana. Za svými
výkony z let minulých zaostává Šustr Radek. Jako náhradník v soutěži
nastupuje nejmladší hráč Jaroš Radim, který by se podle výkonů měl
zabydlet v „A“ týmu pro příští sezóny. Výsledky: Poděšín – Fryšava
8:10, Žďas Žďár D 9:9, Bystřice n/P. 9:9, Vojnův Městec B 13:5,
Doubravník 13:5, Polnička 5:13, Vojnův Městec A 1:17, Nové Veselí
9:9, Velká Bíteš 3:15. Body a úspěšnost: Jaroš Petr 26/6 – 81,25%,
Bláha František 11/5 – 68,75%, Štikarová Jana 16/20 – 44,44%, Jaroš
Radim 5/11 – 31,25% Šustr Radek 6/26 – 23,07%.

Okresní přebory ve stolním tenise.
V sobotu 16.prosince se konaly ve Vojnově Městci okresní přebory
mužů a žen. Za náš oddíl byli na přeborech pouze tří hráči a musíme
dodat, že si vedli velmi úspěšně. Dvouhru žen vyhrála Jana Štikarová,
čtyřhru žen Štikarová spolu s Málkovou, Vojnův Městec a smíšenou
čtyřhru Štikarová a Jaroš Petr. Štikarová Jana se stala nejúspěšnějším
účastníkem turnaje. Překvapením bylo, že se v tak silné konkurenci
mužů, kde startovala mimo soutěž dostala hned za hráče Žďasu a
Solexu, kteří hrají úspěšně v krajských přeborech a obsadila 9.místo.
Další náš hráč Jaroš Petr měl smůlu ve vylosování a skončil ve dvouhře
4
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„B“ družstvo mužů si dalo před sezónou za cíl postoupit o jednu třídu
výš. Po první polovině zatím svou skupinu vedou jednobodovým
náskokem, což jim dává šanci tento úkol splnit. Výsledky: Poděšín B –
Poděšín C 16:2, Světnov 18:0, Nové Dvory 15:3, Velká Losenice 18:0,

OP 1.třídy:
1. Voj. Městec A
2. Velká Bíteš
3. Fryšava
4. Žďas Žďár D
5. Polnička
6. Nové Veselí
7. Poděšín
8. Doubravník
9. Bystřice n/P. B
10. Voj. Městec B

9
6
6
5
5
3
2
2
1
0

0
2
1
2
1
2
3
0
1
0

0
1
2
2
3
4
4
7
7
9

132
109
87
88
84
89
70
51
60
40

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

30
53
75
74
78
73
92
111
102
122

Sázava 14:4, Vepřová B 15:3, Polnička 15:3, Vojnův Městec C 9:9.
Body a úspěšnost: Landová Jitka 23/1 – 95,8% Musil David 21/3 –
87,5% Jaroš Zdeněk 24/4 – 85,7% Jaroš Radim 20/4 – 83,3%
Neubauer Aleš 14/6 – 70ˇ%.
-zj-

OP 2.třídy:
Poděšín B
Voj. Městec C
Nové Dvory B
Sázava
Poděšín C
Vepřová B
Velká Losenice
Světnov
Polnička B

27
23
22
21
20
17
16
13
12
9

7
6
5
5
4
3
2
1
0

1
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
2
2
3
5
6
7
8

120
96
83
86
73
79
50
45
16

:
:
:
:
:
:
:
:
:

24
48
61
58
71
65
94
99
128

23
22
19
19
17
14
12
10
8

Mládež.
V dnešním čísle napsala o sobě bývalá redaktorka školního časopisu ČAPKA nyní již studentka Anna Jágrová č.64. V příštím čísle si budete moci
přečíst článek od Ondřeje Dobrovolného č.37., žáka základní školy v Nížkově. Doufáme, že jeho článek bude o koních.
zpívaly s babičkami, a když bylo venku hezké počasí (což bylo
v jednom kuse), braly jsme babičky na procházky, pokud mohly chodit
anebo na projížďky, když byly na vozíčku. Pracovaly jsme vlastně za
ubytování a stravu. Myslím, že tento týden byl pro mě rozhodně
přínosem. Moc se mi totiž líbí ten dobrý pocit z toho, že někomu
pomáhám a že z toho má ten dotyčný radost. Doufám, že příští rok o
prázdninách zase všechny ty lidičky uvidím. Už se moc těším.
Anna Jágrová

Prázdniny v Újezdě.
Letos o prázdninách jsem už podruhé strávila s mými kamarádkami
velmi krásný týden v jedné malé vesničce - Velkém Újezdě u
Moravských Budějovic.I přes její rozlehlý název můžu spočítat stavby
této vesničky na prstech jedné ruky: osm domečků, kostel, fara a
hlavně domov důchodců (tak jsem to neodhadla). A právě v tomto
domově jsme celý týden pomáhaly zdravotním a řádovým sestřičkám
starat se o staré lidi. Rozdávaly jsme jídlo, umývaly nádobí, uklízely,

Historie.
Nejstarší obyvatelé Poděšína.
Začínáme novou rubriku, v níž se seznámíme s bývalými obyvateli Poděšína. Nepůjde samozřejmě o kompletní seznamy, ale spíše o nahodilé
náhledy do minulosti. Tentokrát uvádíme seznam dle „Berní ruly“, kraj čáslavský, panství Polná, svazek X. Je zajímavé sledovat třeba i to, jaká
jména rodin se zachovala dodnes. Nyní uvedení obyvatelé bydleli v Poděšíně před téměř 350 lety. Bohužel nevíme, v kterých domech bydleli,
protože číslování domů proběhlo až v roce 1771.
Rok 1653 – 1656
Jména hospodářů

Role
má

Na zimu
seje

Rolníci, jenž qualitates osedlého mají
Martin Filcpaur
50
10
Mikuláš Krysta
50
15
Eliáš Rychtář
60
18
Pavel Musil
50
12
Filip Pubrle
25
8
Jiřík Frewpaur
20
5
Jan Zlazek
20
5
Bartoň Ruppawr
20
5
Jiřík Nedělků
20
5
Rolnický grunty pustý
Falty Sobotky
30
Šmejkalovský
30
Dušovský
30
Frywurdtovský
20
Šímovský
20
Chalupníci, jenž 4 za osedlého
Vít Rama
7
2
Matěj Doležal
10
3
Jakub Pospíchal
9
3
celkem

Na jaro Potahův
seje
může
chovat

Nyní chová
koně
voly

Dobytka chová
krav jalovic ovce

sviní

10
10
15
12
6
5
5
5
5

4
4
4
4
2
2
2
2
2

3
2
1
-

4
4
4
4
1
2
2
4

6
4
8
4
4
5
4
3
3

9
6
6
12
5
7
3
6
5

26
10
20
17
13
14
17
12

5
1
7
3
5
3
2
3
1

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3
3

-

-

2
2
2

4
3
3

4
1
-

6
7

2
1

471
91
81
26
6
31
Summa rolníkův, jenž qualitates osedlého mají
pustých
chalupníkův, jenž 4 za osedlého

51

64

142

33
9
5
3

Pohořalí, pustí dokonce, údaje
přes rubriky

Vyhořel 1702
Vyhořel 1702

Vyhořel 1702
Vyhořel 1702
Vyhořel 1702
Dokonce pustý a zbořený, role
všechny ladem leží.

Vyhořel 1702

-jd5
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Ottova encyklopedie obecných vědomostí. (r. 1888 – 1908)
Další nová rubrika se týká známého naučného slovníku. z něho budeme vybírat zajímavé statě. Tentokrát popis naší a okolních obcí.
Poděšín i P o z d ě š í n, ves v Čechách, hejtm. Něm. Brod, okr. a býv. Panství Polná, fara a pš. Nížkov; 55 d. a 387 ob. Č. (1900). Mlýn, třelna
lnu; včelařství největší na celém okresu. Kaplička P. Marie z r. 1874; místní zvon z r. 1708. Škola 1tř. z r. 1825 (budova z r. 1896). Samota
Samotín s 2 d. a 14 ob. Č. (1900).
Sirákov, S y r á k o v, ves v Čechách, býv. kraj Čáslav hejtm. Něm. Brod, okr. Polná, fara a pš. Nížkov; 54 d. a 368 obyv. č. (1900), 2tř. šk.;
kaple Neposkvrn. Poč. P. M. od r. 1880. Rodiště Fr. Augustina. Dne 2. září ztrávil požár vyjma školu celou obec.
Nížkov, far. ves v Čechách, hejtm. Něm. Brod, okr. a býv. panství Polná; 73 d. a 589 ob. č., mezi nimi 6 židů (1900), škrobárna, 2 mlýny,
olejna, stupárna (na moučku z kostí), třelna lnu. Raiffeisenova záložna (z r. 1898), pš., 3tř. škola. Nynější kostel sv. Mikuláše pochází z r. 1753,
kdy jej dal děkan polenský Petr Florián (+1775) svým nákladem ve větších rozměrech od základu přestavěti. Od r. 1350 byla v N-ě plebanie, od r.
1763 expositura, od r. 1850 fara.

Koňské příběhy..
Tentokrát z období konce druhé světové války.
Konec války - pokračování.
Kování koní. V jednom stavení měli na dvoře polní výheň a kovali tam z těchto stád koně. Jejich
podkovář si sám držel nohy.Dal si nohu mezi kolena a takto koval na všechny čtyři nohy. Když se
některý kůň vzpouzel a klidně nohu nedržel, dostal od vojáků velikou výplatu.
Stěhování koní. Když jsem slyšel velký klapot koní, šel jsem se podívat k silnici. Uviděl jsem
nepřehledný zástup koní, jdoucích čtyři vedle sebe. Krajní kůň, tak zvaný podsední, byl přivázán k ocasu
koně před ním jedoucího. Ruský voják objížděl na koni tento nepřehledný útvar a když některý kůň
pěkně v řadě nešel, hned byl za to trestaný. Litoval jsem, že jsem tyto koně nespočítal. Od té doby jsem
již nikdy takové množství koní neviděl. S těmito koňmi vojákům pomáhali chlapci z jižní Moravy. Asi na
každé dvacáté čtveřici jeden. Někteří jeli bez sedla. Volali na nás, abychom jim podali něco k jídlu a pití.
Zastavit nemohli, neb by se jim koně neudrželi v řadách. I potřeby museli dělat s koní. Nevěděli ani, kam
až takto budou cestovat. Byli z toho celí nešťastní.
Zachráněné hříbátko. Když se stěhovali němečtí osadníci, zanechali u silnice v příkopu nově narozené hříbě. Když se to dozvěděli v jednom
hospodářství, zajeli pro něho s dvoukolkou a přivezli ho domů. Protože to s koňmi dobře uměli, poradili si i s tímto tvorečkem. Naučili ho pít
mléko z lahve, což se běžně dělalo, ale vždy vysadili na žlábek kozu, aby se hříbě napilo čerstvého mléka, což mu šlo velice k duhu. Z toho
tvorečka vychovali pěknou běluši a měli náhradu za kobylku, kterou jim ve válce Němci vykoupili do chovu.
Splašený kůň. Když jsem byl ještě malý, viděl jsem pádícího koně přes celou vesnici. Tento kůň byl dobře krmený, ale nebyl zvyklý jezdit po
silnici. Všechna pole měli za humny, kde byla jen polní cesta. Protože hospodář byl velice nemocný, poslali kočího pro pana faráře. Když vyjel
z vesnice, přijíždělo proti němu velké auto. Kůň se polekal, rychle se otočil. Bričku převrátil i s kočím, potrhal postroje a úplně volný cválal
domů.
–bd-

Obecní kronika.

Rok 1938 –pokračování
21.květen. Mobilizace.
Pro zabezpečení klidu v RČS před volbami do obcí byl povolán na mimořádné 4 nedělní cvičení ve zbrani 1.ročník zálohy. Z Poděšína rukovalo 5
mladíků a 2 specialisté. (pan Václav Rosecký rolník č.5, a pan Jan Šimek domkař č.25). ve vsi to vzbudilo nesmírný rozruch, neboť již lidé
očekávali jisté vypuknutí války.
23.září.
V tomto měsíci bylo již jasné, že k válce dojde a proto rozhlas i tisk připravoval občany, aby se rozumně zásobili, poučoval o různých přípravách
a obraně proti leteckým náletům. Nad obcí často přelétla čs. vojenská letadla a někdy ve větším množství. Zase vojenské úřady svolávaly (před
mobilizací) některé záložníky a vykonaly odvod koní. V očekávání nejisté budoucnosti přišel den 23.září. Ve dne se ještě nic nevědělo, ale večerní
vysílání v rozhlase upozorňovalo posluchače, že mají setrvati u svých přijímačů, že uslyší důležitou zprávu. V menších intervalech byl vždy signál
pražské stanice a když to trvalo půl hodiny, jistě to nebylo nic dobrého. Asi před týdnem v 19 hodin byl tentýž signál a pak asi za půl hodiny bylo
smutně ohlášeno, že vláda RČS vidouc nevyhnutelnost, slíbila Německé říši připojení pohraničního území – Sudety, ve kterém mají Němci většinu.
Nebylo však vydáno, vláda se spoléhala na spojence Francii a proto došlo k mobilizaci. Ta byla vyhlášena rozhlasem o 1/2 11 hodině večer ve
všech jazycích státu a druhého dne již byly lepeny mobilizační vyhlášky. Do 6 hodin po jejich uveřejnění měli nastoupiti všichni záložníci do 40
roků ke svým útvarům. Starší specialisté měli pokyny, že v mobilizaci také musí rukovat. V obci bylo již 11 přijímacích aparátů rozhlasu, proto
mobilizovaní muži vyšli ven, upozornili své sousedy a sešli se před hostincem pana Josefa Roseckého. Někteří vešli dovnitř a jiní se doma
připravovali, aby již nejbližšími vlaky mohli jeti. Každý cítil povinnost bránit svobodu své vlasti a proto se šlo nebojácně a s nadšením. manželky
a matky snad nějakou slzu utrousily , ale snášely osud velmi statečně a nijak nereptaly. V posádkových městech byla radost se podívat na
množství mladých mužů, kteří se nedali pobízeti k plnění vlastenecké povinnosti. K válce nedošlo, protože v Mnichově čtyři mocnosti: Anglie,
Francie, Německo a Itálie donutily RČS odevzdati Sudety Německu. Ve Vídni pak byla vykonána revize hranic Slovenska ve prospěch Maďarska
a Polska.
Ve vsi za mobilizace
Slováci dne 6.října si vymohli autonomii a vznikla tak II republika Česko – Slovensko. Po odchodu 34 záložníků bylo nařízeno ihned přísné
zatemnění obce. To bylo 2 dny a pak bylo odvoláno. Most k Sirákovu byl hlídán. Strážný měl starou pušku s bodákem, ale bez nábojů. Pušky
v obci byly, protože na jaře byla založena střelecká jednota. Stráže konali jinoši a bylo jich 16. Velitelem byl pan Josef Jaroš, č.1. hlídalo se jen
v noci, ale jen 3x. Koní bylo odebráno jen 5 a sice: v čísle 4, 11, 19, 20, a 29 po jednom. Vojsko přes obec nikdy nepřešlo, jen jednou přejel
transport tří aut s benzinem.
Návrat záložníků byl různý. Z Čech dříve a ze Slovenska do dvou měsíců. Následkem narukování záložníků, odebráním koní a onemocněním
dobytka slintavkou a kulhavkou byla práce velmi ztížena. Pracovalo se i v neděli a ve svátek. Lidé si navzájem pomáhali a kdo měl koně, půjčoval
je chalupníkům. Dary na obranu státu v tomto roce vynesly v obci ve sbírce 881,-Kč a spořitelní spolek dal 600,-Kč.
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