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Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2013

Úvod.

Vážení občané. Vychází poslední letošní číslo našeho zpravodaje. Počasí je
průměrné a nevybočovalo nijak z obvyklého normálu, až na leden, který připomínal spíše
jaro. Zastupitelé vstupují do posledního období svého čtyřletého mandátu. Letošní rok
budou nové volby do zastupitelstva obcí. Měli byste pomalu zvažovat, zda nebudete
kandidovat. Máme za sebou nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Přejeme vám do nového
roku hodně zdraví, pohody a životních úspěchů.
J.Dočekal
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Události.
- 18.09. Mezi Poděšínem a Skrýšovem havaroval 18letý řidič osobního auta.
- 19.10. Hasiči provedli tradiční výlov Mlýnského rybníka.
- 20.10. Těsně nad Poděšínem proletěl horkovzdušný balon.
- 25.10. a 26.10. proběhly volby do poslanecké sněmovny.
- 26.10. V Poděšíně volby vyhrála ČSSD.
- 27.10. Zahájena oprava Poděšínského potoka u Palasových.
- 05.11. Narodila se Anna Hromádková č. 64.
- 05.11. V ZDV Sirákov proběhla kolaudace nového kravína.
- 12.11. Proběhl svoz nebezpečného odpadu.
- 12.11. Novináři z časopisu Veřejná správa v Poděšíně dělali reportáž.
- 14.11. V ZDV převezeny krávy z poděšínského kravína do Sirákova.
- 22.11. U kulturního domu byl přistaven velkoobjemový kontejner odpadu
- 23.11. Hasiči uspořádali ples se skupinou Drahocký band.
- 26.11. Narodil se Matěj Vencovský č. 54.
- 14.12. Hasiči měli výroční členskou schůzi
- 22.12. V Mateřské škole proběhlo jedenácté vítání občánků.
- 29.12. Proběhl Silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
- 11.01. Proběhla tříkrálová sbírka.
- 11.01
Myslivci uspořádali ples se skupinou Adriana.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.11.2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
188. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
189. Zprávu starosty o sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
190. Zprávu starosty o kontrole z Kraje Vysočina na čerpání dotací z POVV. Kontrola proběhla
bez závad.
191. Informaci starosty o majetkových podílech a Lesním družstvu Polná 5,56%, Mikroregion
Polensko, IČO 70849391 - 1,84% a MAS Českomoravské pomezí IČO 27737225 - 1,21%.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
192. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro schválení.
193. Žádost TJ Poděšín na finanční příspěvek na zakoupení ohrádek ve výši 5.000,-Kč, 6 hlasů pro,
1 se zdržel.
194. Dohodu o provedení práce mezi obcí Poděšín jako zaměstnavatel a panem Josefem Kotvou,
bytem Padovská 585/12, 109 00 Praha 11, jako zaměstnancem na vedení webových stránek,
– 5 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel.
195. Uspořádat setkání rodáků obce Poděšín v roce 2014. Předběžný termín je stanoven na 21.
června 2014, – 7 hlasů pro.
196. Rozpočtové opatření č. 3, viz příloha, – 7 hlasů pro schválení.
197. Příspěvek pro děti na svátek Barbory ve výši 1.000,-Kč., – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
198. Smlouvu o právu k provedení stavby mezi obcí Poděšín a Šárkou Palasovou, Poděšín č. 6, a
Lukášem Starým, Lesnická 674, 582 22 Přibyslav, – 7 hlasů pro.
199. Zvýšení poplatku za odběr vody od 1. 7. 2014 na 20,-Kč za m3 – 7 hlasů pro schválení.
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Stav financí k 30. 9. 2013:
- pokladna:
89 434,00
- bankovní účet 1: 1 477 852,09
- bankovní účet 2:
25 331,99
Celkem:
1 592 618,08

Kč
Kč
Kč
Kč
J. Dočekal

Obec.
Volby.
V pátek 25. a v sobotu 26. října proběhly předčasné volby do poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky. Volby zahájila úderem čtrnácté hodiny předsedkyně volební
komise Darina Řeháčková. Ve volební komisi dále pracovaly: zapisovatelka Libuše
Dočekalová ml., členové Martina Dobrovolná, Lucie Štohanzlová a Milan Matoušek.
Na volebním seznamu bylo zapsáno 200 voličů. 4 voliči si vyzvedli voličský průkaz a 2
voliči byli zapsání do zvláštního seznamu voličů. Na voličský průkaz přišel volit 1 volič.
V pátek se volilo od 14:00 do 22:00 hodin a k volbám přišlo 114 voličů, v sobotu se volilo
od 8:00 do 14:00 hodin a přišlo 30 voličů, to je celkem 144 voličů ze 195 oprávněných
voličů to je volební účast 73,85 %.
Ze 144 odevzdaných hlasů byl 1 neplatný, to je 143 platných hlasů.
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V Poděšíně vyhrála strana: 1. ČSSD – 29 hlasů (20,27%), 2. KDU-ČSD – 24 hlasů
(16,78%), 3. KSČM – 22 hlasů (15,38%), 4. ANO 2011 – 17 hlasů (11,88%), 5. ODS – 15
hlasů (10,48%), 6. Úsvit př. demokracie – 15 hlasů (10,48%), 7. Zemanovci – 9 hlasů
(6,29%), 8. TOP 09 – 7 hlasů (4,89%), 9. Pirátská strana – 3 hlasy (2,09%), 10. Strana
Zelených a DSSS – obě 1 hlas (0,69%).
Výsledky v Kraji Vysočina:
Volební účast v kraji byla 63,37%.
Volby vyhrála 1. ČSSD – 23,01%, 2. KSČM – 16,86%, 3. ANO 2011 – 15,89%, 4. KDUČSL – 10,54%, 5. TOP 09 – 9,07%, 6. Úsvit př. demokracie – 6,84%, 7. ODS – 6,83%, 8.
Strana zelených – 2,60%, 9. Pirátská strana – 2,35%, 10. Strana svobodných občanů –
2,03%, 11. Zemanovci – 1,83%, 12. DSSS – 0,65%. Ostatní strany získaly pod 0,5%.
Mandáty z Vysočiny:
Antonín Pavel MUDr. 51 let, Havlíčkův Brod - ČSSD; Bačiak Miloslav doc. RNDr. Ph.D.
60 let, Havlíčkův Brod ANO - 2011; Běhounek Jiří MUDr. 61 let, Pelhřimov - ČSSD;
Černý Karel 48 let, Hamry n. S. - ČSSD; Fischerová Jana Ing. CSc. 58 let, Havlíčkův Brod ODS; Jourová Věra Mgr. et Mgr. 49 let, Třebíč - ANO 2011; Kaňkovský Vít MUDr. 43 let,
Havlíčkův Brod - KDU-ČSL; Kováčik Pavel Ing. 58 let, Hrotovice - KSČM; Lank Martin
37 let, Jihlava - Úsvit; Němcová Miroslava, 60 let, Žďár nad Sázavou - ODS; Tureček Karel
Ing. 42 let, Chýnov - TOP 09; Zahradníček Josef 56 let, Studenec - KSČM;
Bačiak Miloslav na svůj mandát nereflektoval a tak na jeho místo postoupil Jan Sobotka ze
Žďáru nad Sázavou, který zatajil dluhy a tak se do parlamentu dostal čtvrtý v pořadí Josef
Kott z Olešné na Pelhřimovsku.
Celkové výsledky v ČR.
Volební účast 59,48%.
Volby vyhrála 1. ČSSD – 20,45%; 2. ANO 2011 – 18,65%; 3. KSČM – 14,91%; 4. TOP 09
– 11,99%; 5. ODS – 7,72%; 6. Úsvit – 6,88%; 7. KDU-ČSL 6,78%; 8. Strana zelených –
3,19%; 9. Pirátská strana – 2,66%; 10. Strana svobodných občanů – 2,46%; 11. Zemanovci
– 1,51%; 12. DSSS – 0,86%; 13. Hnutí Změna – 0,57%; Hlavu vzhůru – 0,42%; atd.
Mandáty v ČR:
ČSSD – 50; ANO 2011 – 47; KSČM – 33; TOP 09 – 26; ODS – 16; KDU-ČSL – 14; Úsvit
– 14;
Z. Jaroš

Volební komise zleva: Milan Matoušek, Libuše Dočekalová ml., Lucie Štohanzlová,
Martina Dobrovolná, Darina Řeháčková
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Siréna.
Ve středu 4. prosince v 12:00 hodin proběhla asi na 40 vteřin akustická zkouška sirény,
která je umístěna na školní budově. Tato zkouška bude dále opakována každou první středu
v měsíci vždy v 12:00 hodin maximálně na jednu minutu.
Z. Jaroš

Sklo.
Často se mě stává, že když jdu kolem kontejnerů na sklo, leží rozbitá tabule skla vedle na
zemi. Přitom oba kontejnery mají na boku průřez na vhazování tabulového skla. Tabulové
sklo patří do kontejneru na barevné sklo. Drátěné sklo do těchto kontejnerů nepatří. Z. Jaroš

Havárie.
Ve středu 18. září před třetí hodinou odpoledne došlo mezi Poděšínem a Skrýšovem
k havárii osobního auta Škoda Octávia. Při projíždění zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti
jízdy dostal na zablácené vozovce osmnáctiletý řidič smyk. S vozidlem vyjel mimo
komunikaci, kde auto narazilo do stromu. Řidič byl s lehkým zraněním převezen do
Jihlavské nemocnice.
Z. Jaroš

Výlov.
V sobotu 19. října uspořádal sbor dobrovolných hasičů Poděšín za pěkného slunečného
počasí tradiční podzimní výlov Mlýnského rybníka. Na hrázi se sešlo mnoho diváků a
zákazníků na odkup vylovených ryb. Zbylé menší ryby byly vhozeny zpět do rybníka na
příští výlov, který se bude konat opět za rok.
Z. Jaroš

4

Zpravodaj obce Poděšín č.4/2013

Kniha.
Pravidelný čtenář obecního zpravodaje ví, že v něm vychází na pokračování seriál od
Václava Flesara z Jimramova „Nejstarší historie Poděšína a okolí“. (V tomto čísle je 34
pokračování). Jedná se o opis rodové kroniky rodu Flesarů. V současné době pan Václav
Flesar i za malého přispění naší obce vydal knihu, která má s obrazovou přílohou téměř 700
stran a jmenuje se: „Kořeny věků“Jedná se o rodové zápisy od roku 1423 až do roku 1923.
Obecní úřad v Poděšíně jako jeden z mnoha sponzorů obdrží dva výtisky této knihy zdarma.
Jeden výtisk byl dán do knihovny k půjčování občanům a druhý výtisk je uložen na
obecním úřadě.
Kdo bude mít o knihu zájem si ji zakoupit domů, ať se přihlásí u starosty a ten je hromadně
objedná. Prodejní cena jednoho výtisku je pouhých 399,-Kč.
Z. Jaroš

Sbírka.
V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v nížkovské farnosti již tradiční tříkrálová sbírka ve které
bylo celkem vybráno 69.925,- Kč., to je o 7.392,- Kč. Více, než v loňském roce. Vybráno
bylo v obcích a to v Poděšíně 10.633,- Kč; V Rosičce a Špinově 3.360,- Kč; v Bukové
8.090,- Kč; v Sirákově 14.550,- Kč a v Nížkově 33.292,- Kč.
V Poděšíně sbírku prováděli Enderlová Michaela, Poulová Lucie a Poul Jan. Jako dospělý
dozor byl Enderle Jiří ml.
Z. Jaroš

Pro pamětníky.

V dobovém tisku jsem četl seznam lidí, kteří zahynuli při likvidaci
německé armády a jejich zbraní. Mezi oběťmi byl pan Jaroslav Musil, narozen 28. 10. 1924
v Polné, který zahynul 6. 6. 1945 na Samotíně u Rudolce. Kdyby si někdo vzpomněl na tuto
událost, rádi ji otiskneme v našem zpravodaji.
Z. Jaroš
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Občanské průkazy každý den.
Informace občanům ve správním obvodu Žďár nad Sázavou:
Občané si mohou vyřídit občanský průkaz po všechny pracovní dny v týdnu. Provozní doba
Mě. Ú. Žďár nad Sázavou: pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00
hod. a pátek 7:00 - 14:30 hod. V pondělí a ve středu ovšem přichází většina klientů a je tedy
nutno počítat s tím, že občan bude muset nějakou chvíli počkat, než bude vyřízen jeho
požadavek. Oproti tomu v úterý a ve čtvrtek jsou občané zpravidla vyřizováni průběžně,
většinou bez čekání, což je zvláště pro seniory příjemnější.
Z. Jaroš

Občanský průkaz až do domu.
Dále je možnost využití tzv. pojízdného úřadu pro vyřízení nového občanského průkazu
(pořízení žádosti o občanský průkaz a předání vyrobeného občanského průkazu). Pojízdný
úřad je služba osobám s těžkým zdravotním postižením a obtížně se pohybujícím seniorům
ve správním obvodu Žďár nad Sázavou. Chceme tak umožnit těmto občanům pohodlné
vyřízení nového občanského průkazu přímo u něj doma, popřípadě v domově důchodců
nebo v domě s pečovatelskou službou. Stačí, aby nás příbuzný, sociální pracovník, nebo
někdo z blízkého okolí občana informoval o nutnosti výměny občanského průkazu
uvedeného občana, poskytl nám jeho údaje (příjmení, jméno, datum narození či rodné číslo)
a dále telefonní číslo k domluvení příjezdu za občanem. Můžete nás kontaktovat osobně
nebo na telefonních číslech 566 688 372, 566 688 374, 566 688 375.
Z. Jaroš

Balón.
V neděli 20. října 2013 krátce po šestnácté hodině proletěl těsně nad Poděšínem
horkovzdušný balon. Balón přistál kousek za vesnicí a vylezlo z něho 16 pasažérů a 2 členi
posádky. Balón startoval z Měřína a podle některých pasažérů se pohyboval velice pomalu,
protože ve výšce bylo téměř bezvětří a tak byli rádi, že Poděšín překonali bez úhony.
Z. Jaroš

Setkání rodáků.
Obecní zastupitelstvo připravuje na příští rok již páté setkání rodáků a přátel obce Poděšín.
Toto setkání by se mělo uskutečnit v sobotu 21. června 2014. Termín je zatím předběžný,
protože nevíme, jestli se nám podaří sehnat kapelu. Žádáme občany, kteří mají nějaký návrh
k programu, co bychom mohli oproti minulým rokům přidat a naopak zase ubrat ať svůj
názor řeknou kterémukoliv zastupiteli.
Z. Jaroš
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Oslavenci.

Anna
Slámová,
86 let

Václav
Smejkal,
84 let

Františka
Rosecká,
91 let
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Oprava potoka I.
V sobotu 12. října byla zahájena oprava Poděšínského potoka pod hospodou těsně za
vývarem. I když je potok v majetku obce Poděšín, údržbu provádějí lesy České Republiky.
Lesy ČR pověřily opravou firmu Autodoprava a zemní práce, Václav Klofáč, Termesivy 89,
Havlíčkův Brod. Pravý bok potoka, který byl jenom vyštětován, byl stržen při průtrži
mračen a následné povodni dne 3. května 2012. Nyní firma udělala na pravý bok potoka
betonový taras a vyčistila koryto od vývaru po most na plácek. Práce byla dokončena
v neděli 13. října.
Bohužel oprávněný pracovník Lesů České republiky hotovou práci nepřevzal z důvodů, že
zabetonované kameny byly naskládány souměrně vedle a nad sebe a ne jako vedle, kde jsou
stávající kameny betonovány takzvaně nadivoko.
Proto výše jmenovaná firma musela v sobotu 9. listopadu již zabetonovaný taras rozdělat a
znovu zabetonovat dle přání investora. Druhý den v neděli byly dodělány zemní práce a tím
doufejme, celá oprava tohoto úseku.
Z. Jaroš

Knihovna.
Obecní knihovna v Poděšíně půjčila v roce 2013 zhruba 30 -ti stálým i některým novým
čtenářům 430 knih. Z toho bylo 320 knih krásné literatury pro dospělé, 80 knih pro děti.
Naučné pro dospělé i děti 15 knih, a 23 knih regionálního charakteru. Návštěvnost byla za
21 výpůjčních dnů 208 návštěvníků, z toho bylo 141 dospělých a 67 dětí.
Jaromír Jágr
8

Zpravodaj obce Poděšín č.3/2013

Oprava potoka II.
V neděli 27. října byla zahájena oprava Poděšínského potoka vedle Palasových. Lesy ČR
pověřily opravou firmu Autodoprava a zemní práce, Václav Klofáč, Termesivy 89,
Havlíčkův Brod. Potok byl stržen při povodni dne 3. května 2012.
Firma nejprve v sobotu vyčistila dno a boky poděšínského potoka od bahna a kamení podél
celého plotu u čísla 52. V neděli byl potok dočištěn a bylo zahájeno dorovnávání dna potoka
a štětování poškozených boků potoka.
Práce pokračovala v sobotu 2. listopadu štětováním boků potoka a betonování odpadních
rour. V sobotu o týden později byla oprava boků potoka dokončena štětováním a zasypáním
kamene pískem. Celá oprava byla dokončena v neděli 10. listopadu úklidem a odvozem
přebytečné hlíny, kamene, úpravou a dorovnáním pozemku, který byl prací poškozen. Z. Jaroš

Ořez dřevin.
Firma E-ON upozorňuje vlastníky pozemků na dodržování povinností vyplývajících ze
zákona č. 458/2000 Sb. Na základě § 25 odst. 3 g) zákona jsou vlastníci nemovitosti povinni
odstranit dřeviny nebo provést ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3
metry.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez
izolace, je vymezeno vzdáleností 7 metrů, a u napětí 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů,
měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany. Bližší informace poskytne firma E-ON
na telefonu číslo 566 655 742.
Z. Jaroš

Volby před 100 roky.
Poslední volby do obecního zastupitelstva před 1. světovou válkou proběhly před sto lety
v roce 1913 a dopadly takto: Starostou byl volen Alois Chvátal č. 47, *20. 1. 1883 - †10. 6.
1919; 1 rádní Josef Rosecký č. 19, *17. 4. 1875 - †3. 9. 1915; 2 rádní Josef Homola č. 20,
*10. 4. 1871 - †23. 1. 1947; zastupitelé: Antonín Flesar č. 7, *25. 4. 1863 - †8. 10. 1938;
Martin Flesar č. 10, *6. 10. 1855 - †6. 12. 1933; Josef Hanus č. 46, *23. 2. 1884 - †6. 3.
1960; Václav Homola č. 34, *26. 9. 1873 - †13. 6. 1948; Antonín Chvátal č. 39, *21. 7.
1865 - †14. 12. 1954; Martin Rosecký č. 11, *11. 11. 1874 - †24. 3. 1947.
Že to nebylo jednoduché období, svědčí další zápisy:
5. 5. 1915 narukoval na vojnu Martin Rosecký č. 11. Jako samostatný hospodář byl
vymožen z vojny dne 10. října 1917 a již do války nešel.
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3.9.1915 padl ve válce na Ruské frontě před koncem volebního období Josef Rosecký č.19.
Jestli za něj byl zvolen náhradník, se nepodařilo zjistit.
12.1915 narukoval do války Josef Hanus č. 46. V roce 1917 byl šrapnelem raněn do ruky.
Domů se vrátil po převratu.
17. 1. 1916 narukoval Antonín Chvátal č. 39. Ve válce onemocněl a 14. června 1917 byl
propuštěn domů na neurčito a již nenarukoval.
V roce 1916 proběhla změna po odchodu starosty Aloise Chvátala č. 47 na vojnu, který se
v roce 1917 vrátil z vojny domů a na následky válečných útrap 10. června 1919 zemřel.
Výbor byl doplněn za ve válce padlého Josefa Roseckého.
Z. Jaroš

Vítání občánků.
Vítání občánků.
V neděli 22. prosince 2013 v 10:00 hodin proběhlo ve vánočně vyzdobené Mateřské škole
již jedenácté vítání nových občánků do naší obce. K vítání byly pozvány tři děti a to: Anna a
Ladislav Hromádkovi s dcerou Aničkou, Anna a Jan Vodákovi také s dcerou Aničkou a
Ilona Jarošová a Martin Rosenberg se synem Kryštofem. Na vítání se bohužel nedostavila
rodina Hromádková, pro nemoc.
Vítání zahájila a uváděla Marie Dobrovolná. Za obecní úřad se účastnil starosta Zdeněk
Jaroš, za sociální komisi František Vejvoda. Fotili a filmovali, již tradičně Jaroslav Dočekal
starší a mladší. Kulturní program nacvičila ředitelka mateřské školy paní Hana Řičanová a
vystupovaly děti: Eliška Košáková, Šárka Košáková, Eliška Navrátilová, Matyáš Navrátil,
Tereza Jágrová, František Rosecký, Petra Rosecká.
Z. Jaroš

Děti

Děti

Přednes starosty
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Děti

Příbuzní

Vodákovi

Rosenbergovi

Rodiče s dětmi

Pořadatelé
11

4.2.2014

Nové Olšiakovy sochy.
28. KÁNĚ
Socha Káně je umístěna ve Třech
Studních, nedaleko hotelu Horník u
rybníka Sykovec. Postavena byla v září
2013. V místě je běžecký lyžařský
areál. Při návštěvě této sochy se
zaposlouchejte do zvuků lesa a určitě
nějaké to káně uslyšíte.
Souřadnice: N 49° 36.379 E 16° 02.027

29. ZÁMECKÝ GRYF
Socha Gryf představuje bájného tvora,
napůl orel s křídly, napůl lev. Gryf byl
ochráncem zlatých pokladů a dolů v
oblasti Střední Asie. Původně starověké
skytské božstvo bylo pak přejato
středověkou mytologií a heraldikou. Ve
znaku ho mají také současní majitelé
pohledského zámku. Socha je umístěna
v areálu zámku v Pohledu u Havlíčkova
Brodu. Postavena byla v říjnu 2013.
Souřadnice: N 49° 36.218 E 15° 38.970

30. ČERT
Socha Čert je umístěna v areálu parku
v Chotěboři. Představuje čerta hrajícího
šachy. K Čertovu stolku se váže pověst.
Nad hlubokým údolím Doubravy se
tyčí holá štíhlá skála, pod níž je nevelká
jeskyně. Je tomu už hodně dávno, co v
ní bydlel poustevník. Snažil se žít
skrovně a dodržovat všechny půsty,
které mu jeho víra přikazovala. Dařilo
se mu to jen do té doby, než ho spatřil
čert, který ho sváděl ke hříchu.
Poustevník nakonec nad čertem zvítězil
a měl od něho navěky pokoj.
Socha byla postavena v prosinci 2013.
Souřadnice: N 49° 42.780 E 15° 42.630
J. Dočekal
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Školní kronika – 13. část.
1865 – 66 pokračování
Jednostotři zlatých 40 krejcarů v následujících částkách a sice:
1. Za dva plány panu Janu Lancmanovi mistrovi zednickému v Polné 1 zlatý 50 krejcarů.
2. Za prach střelný k trhání kamene ve skále 1 zlatý 80 krejcarů.
3. Za 10 mír vápna 8 zlatých.
4. Za 1.000 cihel do Polný 10 zlatých 50 krejcarů.
5. Za sto cihel Janu Dobrovolnému č.32 v Poděšíně 1 zlatý.
6. Za dva tisíce šindele Boháčkovi do Stáje na Moravě 22 zlatých.
7. Za 400 šindelů Janu Flesarovi č.7 v Poděšíně 5 zlatých.
8. Za hřebíky šindeláky a látováky 6 zlatých 65 krejcarů.
9. Za železo na skoby a točny k vratům a za hřebíky do vrat a splotně 3 zlaté a 93 krejcarů.
10. Za 22 prken (vrátnic) na vrata a jinou potřebu 6 zlatých a 60 krejcarů.
11. Kováři Františku Bečkovi č.24 v Poděšíně od dělání skoblí atd. 3 zlaté a 20 krejcarů.
12. Matěji Blažkovi ze Sirákova od dělání šindele ze školního dříví. 1 zlatý.
13. Tesaři Mikoláši Enderlova za 24 dní á/43 krejcarů, 10 zlatých 32 krejcarů.
14. Zedníkům Františku Jarošovi č.1, Františku Šorfovi č.26, Martinovi Roseckýmu č.50,
Janu Večeřovi č.30, Janu Coufalovi za 51 dní po 40 krejcarech. 20 zlatých 40 krejcarů.
15. za 50 dní zednické práce mistru Janu Landsmanovi 1 zlatý 50 krejcarů.
Činí tedy úhrnem 103 zlatých a 40 krejcarů. Výloha za 103 zlatých 40 krejcarů zaplatila se
utrženými penězi za prodané olší v Chobotě nad obecním rybníkem ve vsi o částce 82
zlatých a 83 krejcarů. Pak částkou po 15 zlatých 84 krejcarů, která se obdržela ze záložny
obilního fondu z Modlíkova a konečně částkou po 4 zlatých 71 krejcarů, která přebyla od
obecního býka, s čímž tedy výše zaznamenaná výloha vyplacena byla 103/40. Mimo toho
všeho konali gruntovníci potažní a domkaři ruční a nádenickou práci, která se k té stavbě
potřebná byla, pořídkou bezplatně. Řemeslníkům jako tesaři a zedníkům dána byla
celodenní strava od gruntovníků pořídkou, též bezplatně. Dne 17. října 1866 odstěhoval se
opět z Nížkova velebný pán páter Vojtěch Metlík, kooperátor fary Nížkovské co
administrátor na faru Viklantickou ve školním okrese Dolnokrálovickém.
1866 - 67
Ve školním roku 1867 bylo ke škole Poděšínské schopných žáků všedních vůbec 41 a sice 16
chlapců a 20 děvčat katolického náboženství, 3 chlapci a 2 děvčata evangelického vyznání.
Nedělních žáků na opakovací cvičení 23 a sice 5 chlapců a 15 děvčat katolíků, 1 chlapec a 2
děvčata evangelicko helvétského vyznání.
Dne 21. března 1867 obdržela škola Poděšínská pro rok 1866 od vysoce důstojného
Vikariátního úřadu Polenského z Přibyslavi skrze důstojný farní úřad v Nížkově 8 kusů
školních knih pro chudé žáky a sice: 2 abecední lístky pro 1. třídu, 1 první čítanku s
mluvnicí, 1 velký katechismus, 1 biblický dějepis, 1 početnici pro školy venkovské, 2 čítanky
pro první třídu.
Dne 22. května 1869 obdržela škola Poděšínská a to pro rok 1866 čtvrtou knížku z dědictví
maličkých „Škola mé štěstí“. Povídka ze života velkoměstského, vypravuje Karolína Světlá.
Dne 11. června 1867 byla od Vysoce Důstojného Pána Pana Aloise Fináčka, biskupského
vikáře Polenského, bývalého kanovníka kolleg. Chrámu páně Mikulovského, osobního
děkana v Přibyslavi držána školní visitace ve škole Nížkovské kamž i učitelové školy
Poděšínské a Sirákovské se svými školními dítkami přijeti museli.
(Pokračování příště)
Vypsal Z. Jaroš
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Mateřská škola.
Těšení se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.
Nastal prosinec, adventní čas, a k němu patří i mikulášská nadílka. Děti se naučily spoustu
písniček, tanečků a básniček a nacvičily divadlo: „O pejskovi a kočičce“. Poté vyzdobily
celou školku andílky, čerty a Mikuláši a na slavnostní odpoledne pozvaly také rodiče,
prarodiče a ostatní sourozence a kamarády. Konečně přišel ten očekávaný den. Děti byly
opravdu napnuté. Těšily se i trochu obávaly. Avšak když do školky vkročil „opravdový“
Mikuláš s andělem, nikdo se nebál a také nebylo proč. Mikuláš byl hodný a jen chválil a
chválil a naděloval a naděloval. I tančit se mu chtělo. A tak si s dětmi zaskotačil na veselou
písničku o třech čunících. Moc tímto děkujeme za pěknou zábavu panu Sobotkovi ze
Sirákova. Poté již děti plny velkého očekávání poslouchaly koledy, povídaly si o tradicích,
pekly perníčky a chystaly se na příchod Ježíška. Ve školce naděloval již ve středu, aby si
děti s dárky dostatečně pohrály ještě před prázdninami. Radost byla veliká, dárečků hodně.
Děkujeme Obci Poděšín, která schválila v rozpočtu na rok 2013 velkou částku peněz na
nákup kvalitních hraček a učebních pomůcek, které jsou tak velmi potřebné ke
kognitivnímu vývoji dítěte v předškolním věku. Současně děkujeme panu Enderlovi za
opravu dětských WC, kterou provádí vždy zcela zdarma a též panu Aloisi Košákovi za
rovněž zdarma provedenou revizi ručních elektrických spotřebičů v MŠ.
Vážení občané, věříme, že jste měli vydařené letošní Vánoce, vonící vánočku a nebyl jste
nikdo sám. No a každý, kdo u štědrovečerního stolu potajmu rozkrojil jablíčko, jistě v něm
našel krásnou hvězdičku. Kouzelný nový rok 2014 přejí ze srdce všechny děti i dospělí
z Mateřské školy Poděšín.
Zaměstnanci MŠ Poděšín

Mikulášská oslava

Mikuláš naděluje dárky
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Stolní tenis.
Stolní tenis po polovině.
OP 4. třídy:
Poděšín „A“ – Doubravník 11:7; – Řečice 6:12; – Lhotky „C“ 13:5; –Bory 12:6; – Dolní
Heřmanice 8:10; – TJ Žďár n. S. „H“ 12:6; – Jámy 5:13; ST Velké Meziříčí „D“ 10:8; –
Vídeň 5:13.
Úspěšnost hráčů:
Štikar Jaroslav 27/9 - 75.00%; Kourková Jana 15/13 - 53.57%; Neubauer Aleš 14/18 43.75%; Jaroš Radim 8/12 - 40.00%; Musil David 8/12 - 40.00% a Landová Jitka 1/3 25.00%. Poděšín „A“ je po polovině soutěže na pěkném třetím místě.
OP 4. třídy:
Poděšín „B“ – Orel Bystřice n. P. „B“ 3:15; – Velká Losenice 13:5; – Rovečné 4:14; – Nové
Veselí 1:17; – Borovnice 5:13; Dolní Heřmanice „B“ 11:7; – Vlkov 1:17; – TJ Nové Město
n. M. „B“ 6:12; – Nové Dvory „C“ 11:7.
Úspěšnost hráčů:
Landová Jitka 17/7 - 70.83%; Musil David 9/7 - 56.25%; Maša Petr 18/18 - 50.00%; Slabá
Stanislava 5/31 - 13.89% a Vejvodová Marie 2/22 - 8.33%.
Poděšín „B“ je po polovině soutěže na sedmém místě.
Z. Jaroš

Z divadelního vystoupení:"Vánoční hity ze zoo".

Z kulturního domu v Nížkově: "Kouzelný výlet s rádiem Vysočina".
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Silvestrovský turnaj v Poděšíně.
V neděli 29. prosince proběhl v kulturním domě tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise. Dvacet účastníků bojovalo nejprve ve skupinách o postup a potom ve druhém stupni
o umístění.
Vítězem turnaje se stal:
1. Miroslav Vlček, 2. Bohuslav Eliáš oba Nížkov, 3. Jaroslav Štikar – Poděšín, 4. Jiří Velín
– Nížkov, 5. František Bláha, 6. Bohuslav Filip – Nížkov, 7. Jitka Landová, 8. Petr Jaroš, 9.
Stanislav Maša – Světnov, 10. Petr Maša – Poděšín, 11. Martin Limon – Nížkov, 12. David
Musil – Poděšín, 13. Oldřich Maša – Světnov, 14. Aleš Neubauer.
Ženy:
1. Jitka Landová, 2. Stanislava Slabá, 3. Marie Vejvodová všechny Poděšín.
Čtvrtfinále: Eliáš – Filip 3:0, Štikar – Jaroš 3:1, Velín – Landová 3:1, Vlček – Bláha 3:0.
Semifinále: Eliáš – Štikar 3:2, Vlček – Velín 3:2. Finále: Vlček – Eliáš 3:0. O 3. místo:
Štikar – Velín 3:0, o 5. místo: Bláha – Filip 3:2.
Čtyřhry:
1. Petr Jaroš a Jiří Velín, 2. Jitka Landová a Bohuslav Filip, Miroslav Vlček a Tomáš
Marek, 4. Stanislava Slabá a František Bláha, 5. Jaroslav Sobotka a Zdeněk Jaroš, 6.
Bohuslav Eliáš a Martin Limon, atd. Finále: Jaroš, Velín – Landová, Filip 3:2.
Z. Jaroš

Účastníci turnaje

Dvouhry: finalista Bohuslav Eliáš

Čtyřhry: vítězové Jaroš P. – Velín J.

Dvouhry: vítěz Miroslav Vlček
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (34. část)
1650 - pokračování
Chodím na besedy s těmi žoldnéři, kteří se mnou ve vojně byli a domů se vrátili živí. I oni
praví, že ten Sobotka jejich ženy trpal, i když oni nechtěli poslechnout. Tak jsme se
domluvili, že něco udělati musíme, aby on také památku měl. Jedna žena s ním dítko má,
ale to chudátko za nic nemůže. Tak, že až čas přijde, tak se sním vyrovnáme.
Došel den dobrý, to bylo jest 29-ho Augustus (srpna) jméno Smil, s přáteli třemi jsme
dohodu učinili, že toho Sobotku potrestati musíme. On ten lotras už zase hlavu vysoko nosí
a myslí si, že všechno zapomenuto jest.
Jednou, když do Nížkova kráčel, tak jsme v lese v roští hustém na něho počkali. Když na
krok byl, to ze zadu na něho jsme skočili a pytel hadrový na hlavu hodili. Ruce za záda
svázali a na zem povalili ho. On křičel a prosil, ale my ani jednoho hlesu nevydali nic. Jeden
suknici mu ztrhnul a kudlu ostrou vzal. Pak pytlík rychle rozšmiknul jeho a kulky uříznul
celé. Pak zašili jsme mu to a hadrou ovázali, aby všechnu krev nepotratil. On strašně křičel
a prosil, že ať ho živého necháme. Pak jsme mu ruce odvázali a pytel na hlavě nechali.
Rychlým krokem domů jsme jinou cestou jeden za druhým odcházeli. Konečně v duši naší
klid máme a trest vykonán jest. Do smrti nejdelší od žen pokoj míti bude a jen očima je
může milovat.
Hned den druhý je po vsi naší slyšeti: Sobotka vykulčenej jest, to smích i radost lidé z toho
mají a hned do vsí druhých zvěst se nese. Lidé z toho náramnou radost mají. Nikdo nelituje
ho a všichni, co on tolik sužoval, praví, že to malý trest ještě jest, Možné jest, že ví, kdo to
udělati mu to mohl, ale na nikoho prstem ukázati nemůže. Jeho žena pláče, kdo mu to
udělati a proč mohl, i když ví, jaký muž svině byl jest. Je možné i to, že ona ještě mladá jest
a chlapa potřebovati bude, tak musí sama jiného si sehnati k milování svému, aby on poznal,
jakou křivdu jiným činil. Zima započala 11. decembris (prosince) silným sněhem a mrazem.
Už to drží až do roku konce.

1651
Celý leden jsou velké mrazy a sněhu napadlo do výšky 3 lokte a 1 střevíc. To je velmi
dobré, když je hodně sněhu, protože v chaloupkách bývá teplo. Celé léto chodí časté bouře a
10. srpna napadlo hodně krup ledových a zle to poničilo úrodu. Také je všude plno
housenek, a protože často prší, tak se jim daří dobře. Zima začala 2. listopadu a sníh držel
až do konce roku. Lovy na zvěř se konaly a uloveno bylo: 5 jelenů, 1 daněk, 3 mufloni, 11
srnců, 1 vlk, 4 jezevci, 8 lišek, 5 veverek, 7 kun, 5 ondater, 2 bobři, 2 vydry, 15 bažantů, 19
koroptví, 10 divokých kačen, 5 potápek, 1 roháč, 2 orli velký, 3 káňata, 2 ostříži, 8 sov, 5
vran, 7 kavek, 4 divoký holubi, 2 sojky.

1652
Zima panuje dost tvrdá a chodí velké mrazy hlavně v lednu a v únoru. Jaro přišlo brzy. Ke
konci dubna se již pracuje na poli. Zima započala 30. října. Sníh i déšť začal padat. Silný
mráz byl 6 dnů ke konci roku, ale sněhu bylo málo. Jezuité a mniši zase po vsích chodí, po
chalupách bratrských hlavně v Poděšíně, kde je více bratrsky věřících. Přesvědčují a
vyhrožují lidem, aby do církve pravé se dali. 17. prosince vyhořelo kus chalupy v železné
huti v Sirákově. Je to chalupa hamerníka Ctibora.
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Toulky českou minulostí.
Zahajujeme nový rozsáhlý seriál o naší české historii. Podklady jsou čerpány ze
stejnojmenné knihy Petra Hořejše a následně i pravidelných relací Českého rozhlasu. J. Dočekal

0001 – Člověk vzpřímený
Vydejme se společně po stopách našich dávných praprapředků. Stopy
nás povedou půvabnou krajinou, naše cesty budou protínat
křižovatky historických milníků významné pro naši minulost, ale i
současnost. Naslouchejte s pokorou, jak to tenkrát bylo.
Člověk vzpřímený. Latinsky: Homo erectus. Taky se mu říkalo:
Pithecantrophus. Neboli: opočlověk. Takhle ho pojmenoval jeho
objevitel. Byl to Nizozemec s francouzským jménem Eugene Dubois
v roce 1891 na Jávě, u břehu řeky Solo. Dubois se domníval, že
vykopal pozůstatky tvora, stojícího ve vývojovém řetězci někde mezi
lidoopy a lidmi, tedy jakýsi chybějící mezičlánek. Později se tvrdilo,
že pithekantropové, kterých žila v průběhu věků celá řada variant,
nebyli opolidé, ale už skuteční lidé, i když primitivní. Člověk je poslední živočišný druh,
který se v přírodě během evoluce života vyvinul. Pravda, existuje déle, než se původně zdálo,
avšak současně platí: k dnešní podobě vyspěl pozoruhodně rychle, oproti jiným druhům
tvorstva potřeboval k rozvinutí svých charakteristických rysů čas snad dvěstěkrát kratší. Z
hlediska jednoho lidského života jsou to údaje těžko představitelné. Z hlediska lidského rodu
se ony vzdálenosti zkracují. A z hlediska historie planety Země představuje oněch třicet
milionů let, před kterými se objevily červánky lidského rodu, jenom nějakou tu vteřinu.

0002 – Svět kamene – Člověk neandrtálský
Nejméně před 800 000 lety osídlily Evropu první kmeny
pralidí. Během dalších tisíciletí procházeli tito lidé
postupným vývojem, než zhruba před 25 000 lety zřejmě
vymřeli. Otázka, zda byli opravdu našimi prapředky a jak
to vůbec bylo, ještě stále čeká na své zodpovězení.
Neandrtálec… Homo sapiens neandertalis… Na sklonku
posledního teplého období, před příchodem poslední a
nejkrutější chladné vlny, se z temna minulosti vynořuje
pračlověk, obecně známý pod pojmem Člověk
neandrtálský. Jeskyně jménem Šipka. Tu nalezneme na
jižní Moravě, u městečka Štramberku, na úpatí kopce Kotouč. Byla tam čelist s několika
zoubky, která patřila neandertálskému dítěti. Jak vlastně vypadal? Neandrtálec… představme
si ho. Chodí ještě těžkopádně… s hlavou nachýlenou… chybí mu bradový hrbol,
nadočnicové oblouky se rýsují velmi znatelně, navíc je ještě zdůrazňuje mohutné obočí…
čelo ustupuje zprudka nazad, není dostatečně klenuté. Neandrtálec však už dávno zná oheň,
dovede jej vznítit. Mozkovna neandrtálců prozradila jednu důležitou podrobnost: jejich
mozky už měly vytvořeny centrum řeči. Na dolních čelistech se našly stopy po svalových
úponech, které řídily pohyby jazyka při vyslovování jednotlivých zvuků. Takže – neandrtálec
mluvil. Ovšem ne jako my, tedy plynulou, článkovanou řečí. I kdyby chtěl, nemohl.
Připusťme na chvíli poněkud fantastickou myšlenku, že by ožil nějaký geniální neandrtálec s
mozkem dnešního inteligentního člověka. Byl by dost chytrý, aby se mohl naučit některému
ze světových jazyků, ale – my bychom mu nerozuměli. Měl by totiž masivní čelist a té by
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téměř úplně scházela brada. Měl by hrubé lícní svaly. Na rozdíl od dnešního člověka, který
má složitou soustavu obličejového svalstva. Jeho souhra je jemně odstupňovaná, stahuje
například ústní koutky do stran a vzhůru, ovlivňuje rozsáhlou pohyblivost rtů a kromě
tvoření některých hlásek umožňuje i bohatou mimiku obličeje. Takže i kdyby byl neandrtálec
sebechytřejší, neměl by prostě potřebnou výbavu. Měl jinou anatomickou stavbu obličeje, a
proto by nedokázal vyslovovat některé dnešní souhlásky a samohlásky. Třeba M, O, B… a
taky C, U, V a Z. On ani jazyk – neměl neandrtálec zrovna nejpohyblivější. Jejich řeč musela
být nutně úsečná. Z našeho hlediska to byl jenom sled jednotlivých skřeků. Ale byla složena
ze slov. Zřejmě jenom z podstatných jmen. Většinu sloves nahrazovala živá gestikulace.
Posunky patřily nutně k řeči, byly její neodmyslitelnou součástí – za tmy končila konverzace,
protože rozmlouvající na sebe neviděli, neviděli na svou řeč, vlastně na pohyblivé obrázky. S
neandrtálci se dalo mluvit jenom za světla. Pohřební rituály. V nalezišti zvaném Le
Moustiere ve Francii, byla nalezena kostra chlapce, možná mladíka. Vypadal, jako by
v hrobě spal. Hlava ležela na pravém předloktí, levá ruka byla natažena dopředu, pazourkové
nástroje i opálené kosti zvířat ho obklopovaly jako milodary. Toho kluka pohřbili. Jeho
druhové vyhloubili s velkým úsilím jámu a uložili ho do ní. Dali mu s sebou do hrobu i jeho
zbraně a nástroje a také jídlo. Neandrtálci byli první tvorové, kteří začali pohřbívat své
zemřelé bližní. Ne vždy a ne každého. Představovali si však, že smrt je záhadným, tajemným
pokračováním života, že nebožtík může ubližovat pozůstalým… a že je proto třeba ho svázat
do kozelce provazy, zatížit ho kameny a hlínou, někdy mamutími lopatkami a kly… v
některých případech mu oddělit hlavu od těla… prostě znemožnit mu, aby se vrátil mezi
živé. Nepředstavujeme si však pohřební obřad neandrtálců zkresleně? Také to mohlo být
vyjádřením úcty. Možná, že se před nebožtíky nejenom bránili. Nevíme. Sotva kdy si
dokážeme dušení život pračlověka právně vyložit. Můžeme se mýlit a také nemusíme: věnce,
bdění u mrtvého a ostatní naše pohřební zvyky ztělesňují souhrn představ, které – i když
pozměněné, jak se předávaly mezi pokoleními – sahají až do vzdálených časů neandrtálců a
cromagnonců… V Chorvatsku byla objevena jeskyně s několika výklenky, zazděnými
kameny. V těch výklencích ležely medvědí lebky se stopami lidských zásahů. Největší lebka
byla natočena čenichem k otvoru výklenku, tváří v tvář návštěvníkovi. Tady se lidská činnost
nedá popřít a zvláštní účel výklenkových schránek také ne. Neandrtálci tady pravděpodobně
medvědy prostřednictvím těchto symbolů uctívali… jsme na stopě zrodu magie,
náboženských představ, tušíme, že lebka v jeskyni představovala nejstarší oltář v nejstarším
chrámu světa. Loví mamuty, srstnaté nosorožce, jeskynní medvědy. Žijí v tlupách… tak jako
už předtím australopithekové a lidé vzpřímení žili ve smečkách. Zřejmě už je vážou pevná
pouta, zvyky, zárodečné společenské normy. Platí první nepřekročitelné zákony, nejstarší
tabu. První tlupy neandrtálců se na scéně objevují asi před sto padesáti tisíci lety. V
některých oblastech, především v krajinách teplejších, na jihu, už dřív. Na severu, zvláště ve
studené Evropě poslední doby ledové, zřetelně později. Před sto dvaceti až sto tisíci lety.
Kolik let měli před sebou? Dobu o pozoruhodné délce stovky tisíc let. Poslední generace
neandrtálců našeho kontinentu budou lovit jeskynní medvědy, na východě pak kozorožce,
přibližně do doby před pětatřiceti tisíci lety. A potom…? Potom se po neandrtálcích Evropy
slehne země… Neexistovala jedna skupina neandrtálců. Byly přinejmenším dvě: typ časného
neandrtálce a té druhé by se dalo říkat: „neandrtálec klasický“. Zdá se, že typ klasického
neandrtálce skutečně vyhynul. Žil v drsných podmínkách Evropy v blízkosti ledovců a
přílišná specializace na chladné počasí mu později znemožnila přežít. Prostě si nezvykl na
teplo. Úspěšnější byl časný neandrtálec, který obýval teplejší a příhodnější. Z něho se
vyvinuli předvěcí lidé. Tato otázka však zůstává otevřená a její zodpovídání není ukončeno.
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Počasí.
Červenec.
Slunečno bylo 15 dní, propršelo jenom 1 den, vítr foukal 6 dní. 29. 7. spadlo 35 mm
Průměrná polední teplota byla 23,7°C. Dešťových srážek bylo 37 mm.
7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ráno 14,5 16,2 14,5 15,5 17,2 13,1 12,0 12,9 14,6 12,8 14,8
Večer 21,0 21,7 20,7 22,2 27,5 22,1 19,4 19,9 23,8 19,8 21,9

vody.
2013
14,5
24,2

Srpen. Slunečno bylo 9 dní, déšť padal 5 dní, vítr foukal 1 den, 1x byla bouřka a 1x ranní
mlha. Průměrná polední teplota byla 21,6°C. Dešťových srážek bylo 54 mm.
8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ráno 15,5 16,8 14,6 13,0 12,7 12,0 11,1 12,7 12,7 13,5 13,4 13,6
Večer 20,5 24,6 23,6 19,8 18,2 21,4 19,5 21,2 20,1 22,1 22,7 21,9

Září. Slunečno bylo 5 dní, propršelo 10 dní, vítr foukal 2 dny, polední teplota byla 13,7°C.
Dešťových srážek bylo 106 mm. Byl to mokrý a studený měsíc.
Z. Jaroš

9
Ráno
Večer

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10,2 10,5 9,6 11,2 11,8
6,1 6,3
9,9
7,8 10,8 9,7
8,9
14,8 16,2 16,3 17,1 18,5 11,7 11,3 16,7 14,1 17,3 15,3 13,2
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