Ročník 21
Novinky

obce Poděšín

č. 4/2017

Úvod. Vážení občané. Podzim

je za námi. Počasí nezklamalo, bylo sychravo, větrno,
takže normálně. Opravy kulturního domu jsou dokončeny. Mohli si ho prohlédnout a
vyzkoušet návštěvníci hasičského plesu. Návštěvnost však nebyla nějak výrazná, což je
škoda, protože kulturních akcí u nás není během roku mnoho. Máme za sebou Mikuláše a
Vánoce. Přivítali jsme nové občánky. V novém roce nás ještě pravděpodobně čeká oprava
kaple, odbahnění Mlýnského rybníka na návsi a nová fasáda budovy školky a úřadu. Dále
nové elektrické vedení od nížkovského okraje obce až po polenský okraj obce podél silnice.
Na nové sloupy bude instalováno nové veřejné osvětlení. A také nás čekají volby do
obecního zastupitelstva. Volební období bude tradičně ukončeno dalším setkáním rodáků.
Přejeme do nového roku hodně zdraví a životních úspěchů.
J. Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Rozsvícení vánočního stromu.
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Byla zahájena oprava kapličky.
Instalace osvětlení na zastávce
Hasiči uspořádali ples se skupinou Dring.
Narodil se Mikuláš Šimek.
Slavnostně rozsvícen Vánoční strom u čekárny.
Proběhla Výroční valná hromada hasičů.
Zemřel František Bláha ve věku nedožitých 79 let
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Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 27.10.2017–17.11.2017
175: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení. „Poděšín: rekonstrukce
NN“. Jedná se o parc. číslo: 212, 208, 9, 53/1, 73 a 71 v k.ú. Poděšín.
176: Zastupitelstvo obce schválilo nákup světelného řetězu na vánoční strom.
177: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.9.
178: Zastupitelstvo obce schválilo nákup doplňkových předmětů na setkání rodáků obce
Poděšín v roce 2018. Jedná se o skládané mapy Žďárska a knihy Žďársko z nebe.
179: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej části pozemku p.č. 208 panu Aleši
Vencovskému. Tato část pozemku o výměře cca 150 m2 je přilehlá k pozemku
žádající osoby, která v předchozích letech pozemek udržovala.
180: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro MŠ na rok 2018 ve výši 115 000 Kč.
181: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu SDH Poděšín na provoz Zásahové
jednotky, který činní 10 000 Kč.

Stav financí k 30. 9. 2017:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

17.672,00 Kč
1.355.215,21 Kč
333.349,12 Kč
1.002.672,77 Kč
2.708.909,10 Kč
J. Dočekal

Oprava kulturního domu
Oprava KD
V letošním roce byla dokončena třetí a poslední etapa opravy vnitřních prostor
Kulturního domu. Tyto opravy byly započaty oškrábáním veškerých omítek v sále a
vstupních prostor. Poté se provedla instalace nových elektrických rozvodů a osvětlení a byly
naneseny nové omítky. Následně byla vyměněna zbylá dřevěná okna a vstupní dveře za
plastová. Další fází byla montáž nového kazetového stropu z lisovaných minerálních desek,
ve kterém je zabudované osvětlení. Ve vstupních prostorách byla zvětšena uzavíratelná
šatna a položena nová dlažba. V sále byl vykopán beton v místech bývalého pódia, aby se
zde vytvořila deska pro položení nových parket. Po vyschnutí betonové desky byly
nalepeny nové parkety a celý sál byl přebroušen a nově nalakován. V tuto chvíli přišla na
řadu výroba nového pódia. Pro nepraktičnost a neustálé poškozování parket při manipulaci
bylo vymyšleno sklápěcí pódium na zeď, které je ovládáno el. pohonem. Ve vstupních
prostorách byly osazeny nové dveře. Při této příležitosti byla provedena i oprava el. rozvodů
a omítek v části bývalé kotelny, která se bude využívat pro ukládání pomůcek potřebných
v kulturním domě.
Celkové náklady na tuto opravu činily 953.355,- Kč. Tato akce byla spolufinancována
Krajem Vysočina. Jestli má tedy někdo zájem o provozování nějakých aktivit, jako jsou
různá cvičení nebo nějaké společenské hry, budeme rádi, když se takto zrekonstruovaný sál
bude více využívat.
D. Nejedlý
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Oprava kulturního domu ukončena, pár čísel na závěr
Po třech letech částečných oprav, je letos práce dokončena. Bylo tak navázáno na
předchozí opravy kuchyně, chodby a záchodů z dřívějších let. Náklady byly velké a
výsledek jistě stojí za to. Teď už jen, aby byl kulturní dům dostatečně využit.
J. Dočekal

2015
Náklady
Elektro
Plyn
Střecha
Stavební
Nábytek
Vybavení

2017
Cena Kč
16 227
2 760
10 296
234 355
109 729
17 372

Náklady
Okna
Plyn
Strop
Podlaha
Elektro
Stavební

390 739

2016
Náklady
Stavební
Voda
Střecha
Plyn
Elektro
Vybavení

Cena Kč
102 180
14 154
81 225
245 352
142 901
360 867

Voda

2 330

Vybavení

4 346

953 355

Cena Kč

2018

429 771
33 465
13 706
2 760
7 209
8 910

Náklady
Podium
Obložení, dveře

Cena Kč
44 420
60 706

105 126

Celkem

495 821

3

1 945 041

Kč
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Nová osvětlení
Veřejné osvětlení.
V měsíci listopadu byla v lokalitě nových parcel namontována čtyři LED svítidla pro
osvětlení komunikací. Při této příležitosti byl přiveden kabel veřejného osvětlení na již
připravený sloup u autobusové zastávky, ze kterého bylo zavedeno osvětlení do prostor
čekárny, které tam již dlouho chybělo.
D. Nejedlý

Osvětlení vánočního stromu.
Když se připravovalo osvětlení do čekárny, byli jsme domluveni s firmou E-mont, která
montáž prováděla, že nám při této příležitosti nazdobí vánoční strom. Byl objednán LED
světelný řetěz od firmy Dexys v délce 180 metrů, v barvě světla studená bílá, na kterém je
1 800 žárovek. Cena světelného řetězu byla 22 050 Kč.
D. Nejedlý

Rozsvícení obecního vánočního stromu
Dne 3.12. za nečekaně bohaté účasti našich občanů byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Zájemcům bylo podáváno svařené víno. Hrály se vánoční koledy a lidé se sešli
v předvánočním čase, aby spolu trochu poklábosili. Okolo 17. hodiny byl strom rozsvícen a
bylo odměněno potleskem občanů.
Akci předcházelo postavení nového elektrického sloupu a zavedení elektrického vedení do
autobusové zastávky a také ke stromu. Na zastávce bylo instalováno světlo. Bylo vybráno
vánoční osvětlení a firma, která instalovala elektrické vedení, také zavěsila osvětlení na
strom. Ten má výšku asi 25 m a tak instalace nebyla jednoduchá. Rozsvícení stromu je u nás
nová tradice, která by se mohla opakovat každoročně v tento sváteční čas.
J. Dočekal
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Mateřská škola
Nevšední radost.
Naše vesnička je celá zahalená do mrazu a sněhu, chodník se leskne a do naší
Mateřské školky vznešeně kráčí Mikuláš a anděl. Děti se bojí a těší zároveň. Nemohou se
dočkat. To, co děti vnímají a opravdu prožijí, vtiskne se jim do paměti na další opakující se
roky, do času, až vyrostou. Mysleli jsme na to, abychom umožnili dětem prožít tento svátek
pomalu a všemi smysly. Aby děti viděly, slyšely, dotýkaly se, tvořily a cítily, měly možnost
své dojmy vstřebat a uchovat si je. Teď již budeme čekat na Vánoce. Budeme si vyprávět.
Vyzdobíme si školku. Vyrobíme dárky pro své blízké. Budeme k sobě pozorní, vlídní a
laskaví. Vznešenost Vánoc na nás již dýchá ze všech stran. Budeme se procházet přírodou,
kolem rybníka. Všimneme si světýlek vánoční výzdoby, ptáčků. Doneseme do lesa jablka,
mrkvičku a kaštany, které jsme nasbírali na podzim. Zazpíváme zimním spáčům v lese a
ptákům koledy.
Přejeme všem obyvatelům naší vesničky i okolních vesnic kouzelné
Vánoce a úspěšný rok 2018.
MŠ Poděšín
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Oslavenci

Anna
Slámová
90 let

Božena
Palasová
83 let

Marta
Palasová
80 let

Anna
Homolová
70 let
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Domy v Poděšíně a jejich obyvatelé
Rok Jméno - č.p. 62
Šurnický Rudolf * 17.4.1893 –
1934 Postaven
Jeřábek Jaromír – Koupil
1971 chalupu
Čermák Jan – Koupil
2002 chalupu
2007 Čermáková Martina - Chalupa
2017 Cukrová Martina - Chalupa
Rok Jméno - č.p. 63
Hanus Josef *14.8.1909 1936 postavil
1978 Bláha František - Byt
2000 Bláha František - Byt
2006 Bláha František - Byt
2008 Bláha František ml. - Byt
2014 Bláha František ml. - Byt
2015 Bláha František ml. - Byt
2016 Bláha František ml. - Byt
Rok Jméno - č.p. 64
Výměnek k domu č.2
Jágr Josef *14.10.1958
1982 postavil
1997 Jágr Josef - Byt
2000 Jágr Josef - Byt
2006 Jágr Josef - Byt
2007 Jágr Josef - Byt
2014 Jágr Josef - Byt
2015 Jágr Josef - Byt
2016 Jágr Josef - Byt

-

Rok Jméno - č.p. 65
Sedlecký
František
? *14.11.1891 - postavil
Provazník Lubomír – Chalupa
1997 – koupil
2000 Provazník Lubomír – Chalupa
2006 Provazník Lubomír – Chalupa
2013 Provazník Lubomír – Chalupa
Prokeš Daniel – Chalupa 2014 koupil
2015 Prokeš Daniel - Chalupa
2016 Prokeš Daniel - Chalupa
Rok Jméno - č.p. 66
Fejt Adolf *15.11.1892 –
1934 postaven výměnek
952 Rosecký František *19.5.1910

Rosecký
František
1997 Neobydlen
Rosecký
František
2000 Neobydlen
Rosecký František 2006 Neobydlen
Rosecký František 2007 Neobydlen
Rosecký František 2014 Neobydlen
Rosecký František 2015 Neobydlen
Rosecký František 2016 Neobydlen

-

Rok Jméno - č.p. 67
Homola Josef *10.4.1871 –
postavil výměnek
Homolová Božena *29.7.1915
Homola Josef *7.5.1935 - Byt
Homola Josef - Byt
Homola Josef - Neobydlen
Homola Josef - Neobydlen
Homola Josef - Neobydlen
Homola Josef - Neobydlen
Homola Josef - Neobydlen
Sobotka Zdeněk ml. 2016 Neobydlen
1929
1948
1962
1997
2002
2006
2007
2014
2015

Rok Jméno - č.p. 68
Šimek Jan *21.6.1929 1954 postavil
1993 Šimek Zdeněk – Byt - převod
2000 Šimek Zdeněk - Byt
2006 Šimek Zdeněk - Byt
2007 Šimek Zdeněk - Byt
2014 Šimek Zdeněk - Byt
2015 Šimek Zdeněk - Byt
2016 Šimek Zdeněk - Byt
Rok Jméno - č.p. 69
Enderle Stanislav *19.10.1930
1966 - postavil
1991 Enderle Jiří – Byt - převod
2000 Enderle Jiří - Byt
2006 Enderle Jiří - Byt
2007 Enderle Jiří - Byt
2014 Enderle Jiří - Byt
2015 Enderle Jiří - Byt
2016 Enderle Jiří - Byt
9

Rok Jméno - č.p. 70
Rosecký František *20.4.1943
1967 postavil
1997 Rosecký František ml. - Byt
2000 Rosecký František - Byt
2006 Rosecký František - Byt
2007 Rosecký František - Byt
2014 Rosecký František - Byt
2015 Rosecký František - Byt
2016 Rosecký František - Byt
Rok Jméno - č.p. 71
Chvátal František *26.1.1945
1971 postavil
Chvátalová Věra, Chvátal
1990 Libor
Chvátalová Věra, Chvátal
1997 Libor
Chvátalová Věra, Chvátal
2000 Libor
2003 Chvátal Libor a Martin - Byt
2007 Chvátal Libor a Martin - Byt
2014 Chvátal Libor a Martin - Byt
2015 Chvátal Libor a Martin - Byt
2016 Chvátal Libor a Martin - Byt
Rok Jméno - č.p. 72
Sláma Jindřich *25.6.1946 1971 postavil
1997 Sláma Jindřich - Byt
2000 Sláma Jindřich - Byt
2006 Sláma Jindřich - Byt
2007 Sláma Jindřich - Byt
2014 Sláma Jindřich - Byt
2015 Sláma Jindřich - Byt
2016 Sláma Jindřich - Byt
Rok Jméno - č.p. 73
Jaroš Zdeněk *17.5.1927 1973 postaven
1987 Musilová Hana – Byt - převod
2000 Musilová Hana - Byt
2006 Musilová Hana - Byt
2007 Musilová Hana - Byt
2014 Musilová Hana - Byt
2015 Musilová Hana - Byt
2016 Musilová Hana - Byt
J.Dočekal
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Nové Olšiakovy sochy
36. STROMOVÝ MUŽÍK
Sochu najdete u pasivního penzionu U
Stromového mužíka ve Studenci nedaleko
Třebíče. Sochu Michal vytvořil v roce 2016.

Souřadnice: N 49°12.24072', E 16°3.92397'

37. KAVKA
Socha kavky sedící na mostě byla slavnostně
odhalena 24. června 2017 v obci Sazomín, v
rámci oslav 700 let od 1. písemné zmínky o
obci. Kavka je obecním symbolem. Socha se
nachází u dětského hřiště v centru obce.

Souřadnice: N 49° 30.469', E 015° 58.993'
Pro zasvěcené:
GC7C0EK
J.Dočekal

Turistické stezky - 3. část
4. Vodní naučná stezka kolem Veseláku
Stezka byla slavnostně otevřena 21.9.2017. Vede po břehu Veselského rybníka. Potkáte
celkem deset informačních tabulí. U každého zastavení si můžete nejen přečíst informace,
ale i prakticky vyzkoušet různé dovednosti.

Vzdělávací záměry stezky
* nabízí možnost prožitkového a interaktivního učení
* seznamuje děti s rybníkem, jeho okolím, životem uvnitř i vně, s přírodními zákonitostmi,
koloběhem vody, s aktivitami spojenými s vodou atd.
* nabízí nové formy vzdělávání a pedagogických přístupů – terénní vzdělávání, praktické
činnosti, reálné pozorování, experimentování atd. seznamuje veřejnost s přírodní lokalitou
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a Přírodním parkem Bohdalovsko
* nabízí rozmanité podmínky pro aktivaci pohybového aparátu co do schůdnosti různých
povrchů stezky a variability terénu
10
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Zdroj: www.noveveseli.cz

J. Dočekal
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Obyvatelé 2016
1. Počet obyvatel k 1.1.2016
254 z toho 134 mužů a 120 žen.
2. Narozené
2 Nejedlý Filip
č.p. 91
nar.
Děti v roce
Flesarová Zuzana
č.p. 10
nar.
2016
č.p.
nar.
3. Přihlášení
3 Slámová Hana
28.1. ze Žďáru n.S. č.p. 81 nar.
občané v
Palasová Hana
5.9. z Nížkova
č.p. 06 nar.
roce 2016
Palas Pavel
5.9. z Nížkova
č.p. 06 nar.
4. Přehlášení
2 Sobotka Zdeněk
23.3. z čísla 21
č.p. 20
nar.
obyvatelé
Palasová Šárka
23.6. z čísla 6
č.p.100 nar.
5. Zemřelí
4 Šmiraus Adolf *11.5.1952
č.p. 27 † 11.03.2016
občané
Doležal Václav *13.3.1991
č.p. 92 † 10.05.2016
v roce 2016
Jágrová Marie *20.1.1933
č.p. 2 † 21.05.2016
Homola Josef
*7.5.1935
č.p. 20 † 23.10.2016
6. Zemřelí
4 Šorf Josef
*3.12.1930
č.p. 26 † 17.03.2016
rodáci a
Provazník Lubomír *30.7.1935
č.p. 65 † 11.04.2016
bývalí
Bauerová Marie *30.5.1931
č.p. 39 †
.11.2016
obyvatelé
Sedláková Anežka
č.p. 57 † 03.12.2016
v roce 2016
č.p.
†
7. Odhlášení
5 Jarošová Ilona
24.2. do Světlé n.S.
č.p. 79 nar.
občané v
Rosenberg Kryštof 24.2. do Světlé n.S.
č.p. 79 nar.
roce 2016
Matoušek Martin
28.11.2016 do Sirákova č.p. 87 nar.
Bukáčková Adéla 2016 do Sázavy
č.p. 87 nar.
Bukáčková Petra
2016 do Sázavy
nar.
8. Svatby
0
č.p.
dne:
9. Počet obyvatel k 31.12.2016
250 z toho 131 mužů a 119 žen.

63 roků
25 roků
83 roků
81 roků
85 roků
80 roků
85 roků
76 roků

Z. Jaroš, J. Dočekal

Sociální komise
Činností sociální komise je návštěva občanů při jejich jubilejních narozeninách, a to 70, 75 a
80 roků věku a dále každý rok. Jubilantovi předává balíček v hodnotě cca 400,-Kč nebo
poukázku na nákup zboží v Jednotě v Poděšíně. Kdo z vás nemá zájem o návštěvu sociální
komise, tak zavolejte buď starostovi na telefonní číslo 776 674 247, nebo přímo na můj
telefon číslo 728 478 298. Dále zavolejte v případě, že nechcete dárkový balíček, ale raději
poukázku.
Z. Jaroš

Vánoce
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí
doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na narození Ježíše
Krista.
Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození
Páně připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se v římskokatolické tradici
slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) do svátku Křtu Páně (první
neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav Vánoc křesťany
pocházejí ze 4. století z Říma.
12
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V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc na
Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer vánoční slavnosti. Samotné Vánoce podle
křesťanské tradice začínají s vyjitím první večerní hvězdy 24. prosince. K Vánocům se pojí
množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky,
které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století jsou Vánoce
v mnoha zemích vnímány převážně jako svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví
společně bez ohledu na své náboženské přesvědčení.

Etymologie
Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého wāhnachten (dnes Weihnachten), složeného
z wīha- (světit) a Nacht (noc).

Biblický příběh narození Ježíše
Náboženskou podstatou Vánoc je oslava narození Ježíše Krista. Příběh a okolnosti narození
Ježíše jsou často znázorňovány pomocí vánočních betlémů. Události, které se vztahují
k početí a narození Ježíše Nazaretského, jsou popsány v Novém zákoně. Hlavními zdroji
jsou evangelia podle Lukáše a podle Matouše. Biblické příběhy narození Krista mají zčásti
legendární charakter, nelze je tedy považovat za přesný popis historické události.
V době, kdy byla matka Jana Křtitele, Alžběta, v šestém měsíci, se podle biblického
vyprávění zjevil archanděl Gabriel v Nazaretě Marii, panně zasnoubené Josefovi, muži
z rodu Davidova. Anděl Marii oznámil, že počne a porodí syna, Ježíše, jenž bude navěky
kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království bude bez konce.
Na základě císařského příkazu ke sčítání lidu Josef a Marie se vydali z Galileje, z města
Nazareta, do Judska, do města Davidova jménem Betlém. Zde se Josef měl nechat zapsat.
V době, kdy dorazili do města, porodila Marie svého prvorozeného syna, zavinula jej do
plenek a položila do jeslí v chlévě, kde nocovali, protože se pro ně nenašlo místo pod
střechou.
Narození Ježíše předpověděla hvězda, která byla později při oslavách Vánoc zobrazována
jako kometa. Hvězdu spatřili mudrci z východu a přišli do Jeruzaléma, kde se vyptávali po
novorozeném králi Židů (Ježíšovi), jehož hvězdu viděli, aby se mu poklonili. Zprávy o tom
se donesly králi Herodovi, který se znepokojil, svolal kněží a zákoníky a vyptával se jich na
místo narození onoho Mesiáše. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě, neboť tak je psáno
u proroka.“ Herodes tedy vyslal mudrce do Betléma, aby dítě nalezli. Pak mu měli podat
zprávu, aby se mohl také přijít poklonit. Hvězda, kterou mudrcové předtím spatřili na
východě, se jim opět zjevila a šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.
Mudrcové tak nalezli dům i Ježíše s Marií a Josefem. Poklonili se Ježíšovi a předali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. Protože dostali napomenutí ve snách, aby se nevraceli k Herodovi,
vrátili se mudrcové jinou cestou do své země. K Josefovi ve snu také sestoupil anděl a
varoval jej před Herodem, takže Marie s Ježíšem a Josefem brzy poté uprchli do Egypta. Král
Herodes, když zjistil, že se mudrcové nevrátili se zprávou o novém židovském králi, dal
příkaz povraždit všechny děti mladší dvou let v Betlémě a okolí.
Tento příběh z Bible bývá během Vánoc připomínán a zobrazován a odkazují na něj vánoční
symboly.

Historie
Vánoce křesťané začali slavit v třetím až čtvrtém století. Nejstarší památkou, která je
dosvědčuje, je Filokalův chronograf z roku 354, kdy již bylo slavení Vánoc zřejmě nějakou
dobu zavedené.
Zdroj: www.wikipedia.org
(pokračování příště)
Upravil J. Dočekal
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Stolní tenis
OP 4. třídy:
Poděšín „A“ - Nové Veselí „B“ 7:11; - Lhotky „C“ 6:12; - Jámy 8:10; Orel Bystřice n/P. 9:9;
- Sázava 9:9; Rovečné „B“ 4:14; Dolní Heřmanice 13:5; - Velké Meziříčí „D“ 10:8; Vepřová 13:5.
Body a úspěšnost: Štikar Jaroslav 23/13 – 63,9%, Kourková Jana 18/17 – 51,4%, Musil
David 12/12 – 50%, Mráček Lubomír 13/19 – 40,6%, Jaroš Radim 2/2 – 50%, Neubauer
Aleš 2/6 – 25%, Vejvodová Marie 0/4 – 0%.

OP 5. třídy:
Poděšín „B“ - Nové Veselí „C“ 13:5; - Moravec 5:13; - Dolní Heřmanice „B“ 14:4; Světnov 10:8; - Nové Město n/M. 8:10; - Velká Bíteš „C“ 12:6; - Nížkov „D“ 11:7; - Velká
Losenice 14:4; - Vlkov 12:6.
Body a úspěšnost: Jaroš Radim 34/2 – 94,4%, Landová Jitka 11/2 – 84,6%, Neubauer Aleš
17/11 – 60,7%, Slabá Stanislava 13/13 – 50%, Maša Petr 15/17 – 46,9%, Vejvodová Marie
0/9 – 0%.
Z. Jaroš
OP 4. třídy:
1. TJ Sokol Rovečné B
2. Orel Bystřice n.P.
3. SK Sokol Lhotky C
4. SK Sázava
5. TJ Sokol Jámy
6. TJ Poděšín
7. SK Dolní Heřmanice
8. SK Vepřová
9. TJ Sokol Nové Veselí B
10. Stolní tenis Velké Meziříčí D

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
5
4
4
3
3
3
3
1

0
1
2
1
0
2
2
1
1
0

1
2
2
4
5
4
4
5
5
8

121:41
92:70
88:74
81:81
86:76
79:83
72:90
76:86
69:93
46:116

25
22
21
18
17
17
17
16
14
11

OP 5. třídy:
1. SK Moravec
2. TJ Poděšín B
3. SK Světnov
4. TJ Nové Město na Moravě C
5. TJ Sokol Nížkov D
6. TJ Spartak Velká Bíteš C
7. Sokol Vlkov
8. SK Dolní Heřmanice B
9. TJ Velká Losenice
10. TJ Sokol Nové Veselí C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
5
5
4
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
2
3
4
4
5
5
6
7
8

124:38
101:61
96:66
84:78
76:86
87:75
77:85
60:102
58:104
47:115

27
23
21
19
19
17
16
14
13
11
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Historie lnářství – 3. část
Ještě v roce 1926 nebyla stavba zahájena, přesto asi začalo nově ustavené družstvo
provozovnu užívat. Poněvadž nebyly splněny stanovené podmínky, zakázal Okresní úřad
v Jihlavě 1. února 1928 užívání provozovny.
Hospodářské výsledky nově ustaveného družstva nebyly od jeho počátku příznivé. Jak
konstatovala valná hromada, konaná za účasti 21 členů s 95 podíly v hotelu u Černého koně
v Polné 12. prosince 1926, byl zisk prvního hospodářského roku nulový. Počet členů se
během tohoto roku sice zvýšil na 33 s 241 podíly, všechny podíly však nebyly zaplaceny.
Proto se valná hromada rozhodla předepsat osmiprocentní úrok na všechny nezaplacené
podíly.
Na této valné hromadě bylo odsouhlaseno sloučení s bohdalovským družstvem a v
souvislosti s tím došlo k několika změnám v představenstvu i dozorčí radě. Starostou
družstva se stal dosavadní náměstek Bohumil Mokrý, jeho náměstkem Jan Koudela
z Bohdalova, do představenstva byl nově zvolen profesor odborné školy hospodářské v Polné
ing. Josef Štěpka a správce tírny v Nížkově Jan Jeřábek. Noví členové přišli i do dozorčí
rady.
Od ustavení bylo družstvo členem Ústřední jednoty českých hospodářských družstev v Praze,
která byla pověřena provádět v družstvu revize, v roce 1926 přistoupilo za člena Krajského
svazu hospodářských družstev v tehdejším Německém Brodě.
Sloučení s bohdalovským družstvem, které mělo znamenat hospodářské upevnění, však
nepřispělo ke zlepšení hospodářské situace družstva. Neutěšený hospodářský stav družstva
přirozeně vedl ke snížení zájmu o členství v družstvu a k poklesu počtu jeho členů. K 30.
červnu 1927 mělo družstvo 32 členů s 231 podílem o rok později 22 členů s 213 podíly.
V hospodářském roce 1927/28 utrpělo družstvo značné ztráty, které přinutily představenstvo
žádat ministerstvo zemědělství o sanaci, případně přistoupit k likvidaci družstva, jehož
správcem byl od roku 1927 Jaroslav Dočekal. Novou žádost o sanaci vypracovalo družstvo
po revizi, která v něm byla provedena ve dnech 6. až 8. prosince 1929. Ministerstvo
zemědělství sice vyhovělo žádosti představenstva o sanaci, hospodářská situace družstva se
však nezlepšila. Naopak byl zastaven provoz tírny v Nížkově. Proto mimořádná valná
hromada 6. července 1930 rozhodla přenést sídlo firmy do Bohdalova, kde pracovala jediná
tírna družstva. Dne 31. prosince 1930 bylo proto družstvo vymazáno z firemního rejstříku
v Kutné Hoře. Z proponovaného velkého družstevního podniku se tak opět stalo malé
družstvo, jakým bylo původní družstvo bohdalovské z roku 1902.
V souvislosti s přenesením družstva do Bohdalova vystoupilo k 31. prosinci 1931 družstva
z Ústřední jednoty hospodářských družstev v Praze a přistoupilo za člena Ústředního svazu
českých hospodářských společenstev v Brně. Spis z firemního rejstříku byl Krajským
soudem v Kutné Hoře předán Krajskému soudu v Jihlavě, u něhož bylo družstvo se sídlem
v Bohdalově zapsáno 20. listopadu 1930. Tato administrativní změna přirozeně nemohla
přinést zvrat hospodářského stavu družstva. Proto schůze představenstva a dozorčí rady dne
26. srpna 1933 rozhodla požádat opět ministerstvo zemědělství o podporu. Ta však již
družstvu udělena nebyla. Družstvo proto pronajalo nepoužívanou budovu tírny
Hospodářskému družstvu ve Žďáru na skladiště. Valná hromada, svolaná na 23. září 1934 do
Městské besedy v Polné, pak rozhodla přistoupit k likvidaci, aby se předešlo likvidaci
soudní. Splacené podíly byly odepsány na účet ztrát. Dluh u kampeličky v Bohdalově měl
být uhrazen prodejem tírny a za předpokladu schválení ministerstvem zemědělství, odpisem
vkladu Centrolenu. Tírna měla být prodána Hospodářskému družstvu ve Žďáru. Za
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likvidátory družstva byli zvoleni ing. Josef Štěpek, Bohumil Mokrý, Josef Dvořák a
František Zelený z Bohdalova, který byl od roku 1929 členem dozorčí rady družstva.
Na mimořádné valné hromadě 19. listopadu 1936 byla schválena likvidační bilance, podle
níž obdrželo družstvo za tírnu 40.000,- Kč, dluh v Raiffeisence v Bohdalově pak činil plných
118.080,47 Kč. Dne 20. listopadu 1936 převzal ředitel odborné hospodářské školy v Polné
do úschovy veškeré knihy a spisy družstva a 18. prosince 1936 učinil definitivní tečku za
jeho existencí výmaz firmy z rejstříku společenstev Krajský soud v Jihlavě.
Přepsal Z. Jaroš

Antonín Chvátal v Americe - 12. část
Ptal jsem se ho taky, kterak se mu líbí sloužit a jezdit s koňmi a když mi řekl, že se mu to
dost líbí, zase jsem mlčel, rozhlížel se po kraji a při tom spekuloval o tom, jak to udělám, až
přijedu na dvůr k naší chalupě a jak se mám dát teď poznat tomu Adolfovi, který mě veze do
mé vísky a vedle něho nyní sedí zřejmě jeho neznámý cizinec. Když jsme byli tak v půli
cesty mezi Polnou a Poděšínem zeptal jsem se Adolfa, zná-li v Poděšíně nějaké Chvátalovy,
kteří mají syna v Americe a jestli neví, zdali jim ten syn píše, protože bych se také rád
podíval do té daleké země a proto, že bych se u nich rád na všelicos přeptal. Tu můj milý
Adolf hned oživl a povídá: „O jo znám a toho syna Tondu taky znám. Býval to můj dobrý
kamarád, často naň vzpomínám. Má se tam prý dobře, ale to je již dávno, co tam odjel
s rodinou svého strýce. To jeho časté vzpomínání mě opravdu potěšilo a tak jsem se už
neudržel, abych se ho nezeptal: „Říkáš, že ten Chvátalův syn byl tvůj kamarád? A zdali pak
bys ho poznal, kdyby tak přijel domů? Mně se zdá, že bys ho nepoznal, protože už hodnou
chvíli sedí vedle tebe a zřejmě nemáš ani pomyšlení, že by to mohl být on, že jsem já ten
Tonda Chvátalů, který před sedmi lety odjížděl do Ameriky. Tu se ke mně Adolf otočil,
pozorně si mě prohlížel, a protože byl na řeč chybný, trvalo mu chudákovi dosti dlouho, než
se vzpamatoval a než ze sebe dostal první slova kamarádsky upřímného překvapení. Řek mi,
že se už chtěl hned na začátku optat, kdo jsem a kam jedu, že jsem se mu zdál na okamžik
nějak povědomý, ale potom už ne a že by si byl nikdy nepomyslil, že to jsem já, že takhle
vypadám a že si mne představoval dočista jinak. A tak jsme se tomu srdečně zasmáli a byli
hned zase dobrými kamarády, jako před léty. Povídali jsme si o všeličems a tak nám ta druhá
polovina cesty uběhla rychleji, než ta první.
Když jsme se blížili k Poděšínu, řekl jsem Adolfovi, že se sním chvíli zdržím v hospodě, kde
bude skládat pivo, že si dáme nalít na to naše shledání, ale že se mnou bude mluvit před
ostatními jako s neznámým a že na mne hned neprozradí, kdo jsem. On slíbil a skutečně
nikdo z hospodských a ze sousedů mne při tom nepoznal, ač sám jsem poznal každého
z nich, protože ve starších letech se člověk pomaleji mění nežli od čtrnácti do jedenadvaceti.
A tak jsem si začínal zvykat na myšlenku, že mne třeba ani doma už nepoznají, zvláště když
jsem se jim, ani slovem v dopise nezmínil, že přijedu z Ameriky domů. Po chvíli jsem se
s Adolfem rozloučil s připomínkou, že se nyní častěji uvidíme, pokynul jsem na pozdrav
hospodskému Šurnickému, který se asi po mém odchodu začal hned Adolfa vyptávat, odkud
mne přivezl, a kdo jsem, ale to jsem již mířil z návsi na druhý konec vesnice, kde stál náš
statek. (Šurnický Václav č.53. Hostinského dělal minimálně od roku 1888 do roku 1903,
poznámka Zdeněk Jaroš). Tu se mi znovu rozbušilo srdce, na čele mi vyvstal pot, jednak pro
tu pěknou červnovou odpolední sluneční pohodu, jednak pro to bušení srdce, že se brzy
shledám se svou drahou mámou a s otcem, a v hlavě se mi honili vzpomínky z dvou různých
dob. Ty první mi říkaly: „Tak jsi Tondo právě v těch místech, kam jsi posílal své vzpomínky
z té zimní psoty a z opuštěné prkenné boudy v minnesotských lesích, když ti bývalo krušno u
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srdce.“ A zároveň se vyrojily všechny ty
příhody z mládí, které jsem zde v dětství a
kamarády prožil a které mne v cizině tolik
hřály u srdce, když se mi zdálo, že to už-už
nevydržím a rozběhnu se sem nazpět, právě
na tu náves a pod rodinou střechu, kam se
nyní skutečně ubírám. Když na to dnes ve
stáří vzpomínám, dovedu celou tu událost
znovu prožít a pocítit, ale popsat bych to už
lépe neuměl, protože ty nejhlubší naše
zážitky jsou vždycky jenom osobní, pro tu
naší jednotlivou duši a je těžko lézt do kůže
druhého.
A tak si z toho milí čtenáři nic nedělejte, že
jste třeba vy při návratu domů nikdy nic
takového nepociťovali. Vždyť hodně záleží
na věku, v kterém člověk takový návrat
domů prožívá, a pak na tom, je-li člověk
měkčího srdce. A víte dobře, že přibýváním
let se z nás mužských stávají tvrdší pařízky,
než obyčejně z ženských a než jsme byli
v letech ženitby. Takový už je ten náš
lidský život, který myslícího člověka
životní zkušeností otužuje, v mnohém
obohacuje, ale zároveň v srdci snad i tak
trochu ochuzuje. Aspoň se mi to tak v mých
letech zdá.
Odpověď redakce: „Poněvadž tento týden zase přišla celá fůra dopisů, musíme popis
shledání s vašimi rodiči nechat na příště.
Tož od té hospody, která byla zároveň mlýnem a stála uprostřed návsi na hrázi malého
rybníka, do něhož tekly v době dešťů dva malé potoky, vyšlapoval jsem si to směrem
k našemu rodinnému stavení. Tašku, ve které jsem měl pouze prádlo a oblek, jsem nechal tak
na oko u hospodského, aby mne opravdu považovali za cizince, který se za chvíli, po
vyřízení své věci k němu opět vrátí a dá mu něco utržit. Napadlo mi totiž, že kdybych šel
s tou taškou domů, zdál bych se spíše nějakým cestujícím a měli by ke mně třeba doma ještě
i nedůvěru. Tak jsem šel domů s prázdnýma rukama. Jen v kapse jsem měl své papíry a
nějaký ty peníze.
Náš dům byl obehnán kolem dokola samými stavbami a tak chtělo-li se vjet s potahem do
dvora, musela se otevřít nejprve velká vrata v bráně, kterou mohl projet i vysoko naložený
žebřiňák s fůrou obilí. Nejezdilo-li se potahem, byla vrata obyčejně zavřena a procházelo se
jen malými dvířky ve vratech. Prošel jsem tedy těmi malými dvířky na náš dvůr, kde se
rozštěkal pes. Ten starý by mne snad poznal, ale už asi nežil, protože to psisko bylo ještě
mládě. Po záspi jdu tedy ke vchodu do síně, kterou se musilo projít, než se přišlo do kuchyně
a do velké světnice. V tom vyhlédla ze síně nějaká ženská, která se chtěla zřejmě přesvědčit,
na koho to ten pes doráží, ale jak mne spatřila, hned se zase vrátila do síně, kde jsem ji pak
mohl zblízka zahlédnout, jak krmila hejno kuřátek.
(pokračování příště)
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Historie
Nejstarší historie Poděšína a okolí - 50. část.
1698 - pokračování
Na kostele Sv. Mikuláše v Nižkově se menší opravy dělají. Říká se, že církev svatá, chtěla by
celý kostel z kamene a nebo cihel vystavěti, ale že peněz tolik nemá a věřící stale výmluvy
mají. I tak hodně poplatků, každý člověk dávati musí, ať víry jest jakékoliv.
Zase zvěsti se donáší, že po vsích okolo Polné, Jihlavy i Žďáru se knihy kacířské znovu
hledají. Tak lidé rychle všechno pečlivě ukrývají. A štěstí měli, neboť dne 6 - ho juiis
(července) v den památní upálení Mistra Jana Husa, veliké prohlídky započaly. Něco málo
našli v Poděšíně, Nížkově a Záborné, pak i v Rudolci, Stáji a Chroustově. To všechno prý
sebou vzali a odvezli na spálení do Jihlavy.
V Bohdalově farář katolický odešel v létě roku toho do Srtnice, František Břečžan. Nastoupil
farář jiný jménem Johan Georgus Heifelder, jest Němec.
I když rok se pěkný a dobrý zdá, obilí slabé se ukazuje. V klasech všelijací brouci se množí a
to zrno dočista sežerou. Také velké množství housenic, myší a dokonce i kobylky ukázaly.
Každý to všechno otlouká, jak se dá.
Někteří lidé, co ještě Bratři čeští jsou, peníze složili a domluvu mezi sebou učinili, že
postaví na místě tom, co Jakoubek, kazatel lidový bratrský zabitý byl, kámen památný. Tj. se
stalo léta 1693 u lesa zvaného Špitál v den jména Jakub 25. července. Několik lidí těchto i já
s nimi šel také. Do Polné na panství jsme se vypravili se suplikou (prosbou), aby povolení
jsme dostali. Slib jsme dali, že žádné srocování konati se nebude a všechno cestou pokojnou
uděláno bude. S námi šli i robotýři, kteří už delší čas víry katolické jsou, ale svědomí hryže
je. Zástupce hraběte Ditrichštejna nás přijali, písařů všelijakých u toho jednání jest a
vyslechnuto bylo. Divné pohledy na nás padají a všelijaké šuškání slyšeti jest. Pak ven nás
s kanceláří poslali a půl dne jsme venku čekali. Nakonec zase pozváni jsme zpátky byli a
řekli nám toto. Že jestli víme, že pan Ditrichštejn, tvrdý katolík jest a že kacíře rád nemá nic.
Sice, že jeho milost s tímto nesouhlasí, ale když žádné rebelie činiti nebudem, ať tedy ten
kámen nějaký tam vsaditi můžeme na straně české. Že však, abychom peněz na tu věc
zbytečnou nežádali, sami si to zaplatiti a prácí potřebnou vykonati, kromě času robotního a
svátečního. Každý jeden musel ruku podati, políbiti a pozpátky s komnaty ven vycouvati
s hlavou ohnutou. Hned jsme po domluvě ten kámen v Polné zhotoviti dali, na kterém jest
datum ten i jméno Jakoubek vytesáno s tím nápisem na straně jedné. Na straně druhé jest
sekera řeznická, toť stav jeho i kalich náš, což příslušnost k církvi Bratrské jest.
Na Miestie teym, zabiteg Byw člowiek Dobry
Řeznig z Polny Gakoubek zwany
Syn Dobreg Cyrkwy Bratrski
To stalo sie Dnia 25 – ho Julis
Lietha Panie 1693
Když ten kamen jsme dávali do země potem pokropený, to taky kosti jeho tam nalezeny byly
a blízko místa toho zpátky daně jsou. Ti ostatní, co tady ubiti byli, jinde zakopáni jsou, ale to
nikdo povědět nechce z rodin těch, kam těch 5 rodin patřilo rodem svým. To byla jest
tragedie hrozná a obžaloba církve svaté, která za to může.
Jest doba žní a sklizně ostatní. Jest to bída veliká, když skoro žádné obilí nikdo nemá, také
málo jest zelí a řepy potřebné.
(pokračování příště)
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Školní kronika – 28. část
Školní rok 1885/86
Návštěva školy v tomto roce se sic zlepšila, leč přec tu a tam užito muselo být prostředků
donucovacích. By i dále lepší návštěva školy rok od roku se stává, čímž by i prospěch
pokročil, dej všemohoucí Bůh.
V Poděšíně dne 15. září 1886, Jan Bezděk – správce školy.

Školní rok 1886/87
Školní rok 1886/87 počal dne 13. září službami božími v chrámu Páně v Nížkově.
Školních dítek bylo během celého roku 79.
Hochů bylo počtem 43 a děvčat 36.
Od letní návštěvy školy osvobozen byl slavnou c.k. okresní školní radou výnosem ze dne 14.
dubna 1887 číslo dítek 12. Ze školy propuštěni byli: František Jágr, Albína Krátká, Antonín
Pařík, František Rosecký a Anna Slámová, všichni po 14 roce.
Před 14 rokem propuštěna byla Marie Flesarová nejpilnější žákyně III. oddělení, kteráž
úplně vyhověla zákonitým požadavkům.
Naproti tomu nemohlo být dáno vysvědčení propouštěcí Václavu Homolovi, který velmi
nedbale chodil do školy, přitom málo jsa pilen, z kterýchž to příčin neosvojil si z počtů a
jazyka vyučovacího zákonem předepsaných vědomostí. Z podobných příčin odepřeno
vysvědčení propouštěcí Antonii Šimkové.
Na základě nařízení slavné c.k. okresní školní rady ze dne 28. května 1887, číslo 1235, dle
nařízení veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 30. dubna 1887, číslo 6551 ustanovila
místní školní rada prázdniny týdenní na čtvrtek pro nový školní rok.
Nařízení slavné c.k. okresní školní rady ze dne 27. července 1886 dán byl žlábek od okapů ku
střeše nade dveřmi kterými vchází se do síně školní budovy. O prázdninách pak dána do
učebny nová podlaha. Školka však přese všechno domlouvání správce školy zařízena posud
nebyla, ač místní školní rada slavné c.k. okresní školní radě o založení školky přípověď
učinila.
Zde budíš vysloven veřejný dík ve jménu dítek, hlavně chudých místní školní radě předem,
jakož i některým dobrodincům, kteří dítek školních, ač neměli, přec dítkám ku zařízení
vánočního stromku peněžitou podporu přispěli. Místní školní rada darovala 4 zlaté. Celkem
darováno bylo k témuž účelu 12 zlatých. Stromek postaven v učebně, večer rozžala světla a
za přítomnosti velmi mnohých rodičů i jiných zpívaly dítky školní vánoční písně Pastuškové,
načež pak dárky jim rozdány. Zaplať milostivý Bůh všem již dítkám radosti této dopřáli.
V Poděšíně dne 10. září 1887 Jan Bezděk – správce školy.
Školní rada: Předseda, Josef Rosecký, Jan Flesar, Martin Flesar a správce školy Jan
Bezděk.
6.5.1887, žádost. Požádala místní školní rada slavnou okresní školní radu, aby pro měsíc
duben upustila od pokutování rodičů za špatnou docházku, poněvadž práce v poli
nepříznivým počasím se opozdila a s prací tedy pospíšit se muselo, proto děti dočasně k práci
v poli byli přidrženy. Pro nastupující čas k pastvě ujednáno bylo. Vyučování se začalo, až o
půl desáté o což bude okresní školní rada požádána.

(pokračování příště)
19

Vypsal Z. Jaroš

26.1.2018

Počasí
Červenec. Slunečno bylo 6 dní, propršelo 7 dní, vítr foukal 1 den, 2x byla bouřka v noci
bouřka a 1x ráno. Průměrná polední teplota byla 20,1°C. Dešťových srážek bylo 98,8 mm.
Nejchladněji bylo 16. července 8,9°C. Nejvyšší denní teplota byla 31. července 30,1°C. 20.
července po celodenním jasném počasí přišla v noci bouřka. Byl to teplotně průměrný měsíc.
7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ráno 17,2 13,1 19,4 12,9 14,6 12,8 14,8 14,5 15,1 15,8 15,1 14,85
Večer 27,5 22,1 12,0 19,9 23,8 19,8 21,9 24,2 22,8 25,0 22,5 23,33
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Srpen. Slunečno bylo 14 dní, pršelo 2 dny, 1x byla ranní mlha, 1x větrno a 3x byla bouřka.
Průměrná polední teplota byla 21,5°C. Dešťových srážek bylo 42,4mm. Nejchladněji bylo
23. srpna 7,8°C. Nejvyšší denní teplota byla 1. srpna 31,5°C. Teplotně to byl mírně
nadprůměrný rok.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ráno 12,7 12,0 11,1 12,7 12,7 13,5 13,4 13,6 12,7 16,6 13,9 15,2
Večer 18,2 21,4 19,5 21,2 20,1 22,1 22,7 21,9 18,2 25,5 20,9 23,0
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Září.

Slunce svítilo 5 dní, propršelo 8 dní, vítr foukal 4 dny, 2x byla ranní mlha a 1x
celodenní mlha, polední teplota byla 12,9°C. Dešťových srážek bylo 83,5 mm. Nejchladněji
bylo 18. září 5,9°C. Nejvyšší denní teplota byla 9. září 18,9°C. Z dlouhodobého hlediska to
byl tepelně průměrný měsíc.
Z. Jaroš
9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ráno 11,8 6,1
6,3
9,9
7,8
10,8 9,7
8,9
10,7 10,4 12,5 9,5
Večer 18,5 11,7 11,3 16,7 14,1 17,3 15,3 13,2 15,5 15,3 19,8 13,2
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