Ročník 22
Novinky

obce Poděšín

č. 2/2018

Úvod.

Vážení občané. Zima skončila. Až do konce nám mrazem dávala najevo svoji
vládu. Je po Velikonocích i po pouti. Počasí se střídá. Duben přinesl nezvykle pěkné počasí,
které se na závěr měsíce vrátilo k normálu. Byla opravena kaplička. Vyčištěn potok, přítok
do Mlýnského potoka na návsi. Skáceny a postříhány byly stromy ve vsi. Pálily jsme
čarodějnice. Hořely Cikary. Hasiči postavili májku na hřišti. Instalovány byly nové dopravní
značky po vsi. Je v přípravě setkání rodáků, které se bude letos konat a na které jste všichni
srdečně zváni.
J. Dočekal
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Opravená kaple.
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Kácení stromů po vsi
Zemřel Václav Sobotka č.57
Končí zimní provoz místní knihovny
Pokračování na opravě kaple
Zemřel František Vejvoda č.50
První letošní bouřka, déšť a kroupy
Čistění potoka od rybníka po extravilán u Palasových
Proběhlo očkování psů proti vzteklině
4 hasičská auta hasila požár lesa v Cikarech
Pálení čarodějnic na hřišti
Postavena májka na hřišti
Nainstalovány nové dopravní značky po obci
Proběhl sběr nebezpečného odpadu
Hasiči provedli sběr železného šrotu
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Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 9. 3. 2018–20. 04. 2018
204: Zastupitelstvo obce schválilo opravu veřejného osvětlení v části obce, kde by se
v letošním roce měla provádět rekonstrukce nadzemního elektrického vedení. Při této
příležitosti by se vyměnila stará svítidla za ledková. Jedná se o svítidla pro venkovní
osvětlení OMNIA DA, cena svítidla je 6.440 Kč.
205: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční příspěvek TJ Poděšín 7.500 Kč na
dovybavení oddílu stolního tenisu. Peníze budou použity na zakoupení nového stolu a nové
síťky. Po domluvě s TJ, že za tento příspěvek vyklidí nepořádek na půdě kulturního domu,
byla žádost schválena.
206: Zastupitelstvo obce bere na vědomí společný souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru pro stavbu Garáž pro 2 automobily u RD, č.p. 81 Poděšín, stavebník Jan
Sláma, Poděšín 81.
207: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o povolení nakládání s vodami,
spočívající ve vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do Poděšínského potoka
z nově zasíťované části 17 RD obce Poděšín. Podmínkou bylo, že stavby budou mít
domovní čistírny.
208: Zastupitelstvo obce bere na vědomí společný územní souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru pro stavbu Novostavba RD Poděšín s oplocením na pozemku p.č. 2502
v k.ú. Poděšín, stavebník Naděžda Sobotková.
209: Zastupitelstvo obce schválilo prořez a pokácení stromů v části od splavu po
autobusovou zastávku. Stromy jsou v nevyhovujícím stavu a mohou být nebezpečné jak pro
obyvatele, tak pro jejich nemovitosti. Na prořez byla oslovena firma Dřevo a zem z Nového
Města na Moravě.
210: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odkup pozemku p.č. 385 trvalý travní porost o
výměře 4 179 m2, za cenu 3 504,24 Kč.
211: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení stromu před domem Václava Doležala. Tento
strom je vyhnilý a ohrožuje obyvatele a danou nemovitost. Po skácení stromu bude
vysazený nový stromek.
212: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokončení veřejného osvětlení 17 RD – I. etapa na
pozemcích 17 RD.
213: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokončení cesty C7 na Kopec.
214: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Černohlávek oil,
která se zabývá svozem přepálených jedlých olejů a tuků. Firmou bude dodán kontejner
určený na tento odpad a jednou měsíčně bude probíhat bezplatný svoz.
215: Zastupitelstvo obce schválilo opravu lesní cesty na Samotín. Jedná se o cestu přes les
na Kopci v délce asi jednoho kilometru, která by navazovala na dokončenou asfaltovou
cestu končící na hranici lesa. Protože jsme zkoušeli dosáhnout na dotaci a po zjištění, že tato
daná lesní cesta nesplňuje daná kritéria pro tuto dotaci, rozhodli jsme se kontaktovat firmu
Colas a.s., zda by nešla tato cesta opravit betonovým reciklátem, kterého mají dostatek a za
výhodnou cenu. Firmou Colas a.s. byla vyčíslena cena za opravu cesty 400 000 Kč. Tato
cesta by byla opravena hlavně z důvodu přístupu ke studním s pitnou vodou pro obec.
216: Zastupitelstvo obce schválilo Nákup nového kontejneru na plastový odpad. Jeden ze
stávajících kontejnerů je ve špatném technickém stavu, který již nejde opravit, a proto by
bylo vhodné ho obměnit.
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217: Zastupitelstvo obce schválilo Pověřence a smlouvu o poskytovaných službách pro
GDPR, právních služeb pověřence ochrany osobních údajů a Oznámení o jmenování
pověřence pro ochranu osobních údajů za daných podmínek v této smlouvě. Tyto kroky je
třeba provést z důvodu účinnosti legislativy EU na ochranu osobních údajů, která bude
platná od 25. 5. 2018.
218: Zastupitelstvo bere na vědomí bezplatný převod pozemku 96/1 obci od LČR v hodnotě
710 Kč.

Stav financí k 31. 03. 2018:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

27.316,00 Kč
1.965.077,47 Kč
400.684,32 Kč
1.002.823,16 Kč
3.395.900,95 Kč
J. Dočekal

Obec
Čištění potoka

Požár Cikar
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Pozvánka

POZVÁNKA
SETKÁNÍ RODÁKŮ
PODĚŠÍNA 2018
Vážení přátelé,
Obecní úřad Poděšín
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
6. setkání rodáků
obce Poděšín
při příležitosti 785 let od první písemné zmínky o obci

23. června 2018

Termín:
Program:
11:00 - Mše svatá
12:00 - Sraz rodáků v kulturním domě
13:00 - Přivítání rodáků a projev starosty
13:15 - Průvod k památníku a položení věnce
14:00 - Prohlídka školky
14:30 - Společné foto u kulturního domu
15:00 - Vystoupení malých hasičů ze Sirákova
16:00 - Ukázka práce s dravci z Polné
17:00 - Vystoupení mažoretek z Nového Města na Moravě
18:00 - Ukázka psovodů ze Záborné
19:00 - Volná taneční zábava
22:00 - Slavnostní ohňostroj s hudbou
Celý den a noc nám budou hrát Božejáci
Doprovodný program:
Skákací hrad pro děti
Malování na obličej
Aquazorbing na Mlýnském rybníku
V průběhu dne lze zakoupit:
-

Oběd, večeři
Pivo, víno, limo, kávu
Pamětní předměty

Objednat je možno:
-

Zpravodaje obce Poděšín na zasílání
Brožury
100 let hasičů v Poděšíně
60 let Mateřské školy
Historie obce Poděšín v datech 1233 – 2006

Účast není omezena věkem, není ji také třeba hlásit předem. Také se neplatí žádný poplatek.
Setkání je pro všechny rodáky i přátele Poděšína. Informujte, prosím, všechny, kdo by se chtěl
zúčastnit a pobavit v Poděšíně a tato pozvánka se k němu nedostala.

Informace:

- Nejedlý David, tel.: 776 674 247
- mail:
podesin@podesin.cz

Na příjemné setkání se těší pořadatelé
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Stavby
Kaple

Nové dopravní značky po vsi
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Mateřská škola
Rej čarodějů a čarodějnic.
V pondělí 30. dubna 2018 proběhl ve školce v Poděšíně již tradiční Rej čarodějů a
čarodějnic. Děti si přinesly klobouky, zástěry, pavoučí šaty, kouzelné hůlky, košťata a ještě
další pozoruhodné masky. Konečně mohla začít ta očekávaná chvíle. Létalo se na koštěti.
Vařil se čarodějný kouzelný nápoj. Čarovalo se. Had lezl z díry. Létaly sovy, netopýři. Po
zemi lezli raci. Házelo se míčem do dračí sluje. Baštilo se, mlsalo, smálo se a dovádělo. No,
prostě proběhlo všechno tak, jak má být.
Hodně sluníčka, pěknou dovolenou a pěkné prázdniny přejí všem děti a zaměstnanci
z MŠ Poděšín.
Děkujeme panu Františku Landovi za výměnu vypínače v šatně.
MŠ Poděšín
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Oslavenci
Jindřiška
Landová
70 let

František
Rosecký
75 let

Marie
Skalická
84 let

Antonín
Doležal
75 let
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Výročí obce končící 8
1918
1928

1.12.
22.2.

1928
1928
1928
1938

1.6.
23.6.
1.7.
4.6.

1938

12.6.

1938
1938
1938
1948
1948

23.9.
1.10.
6.10.
21.11.
12.

1958
1958
1958
1968

7.
28.8.
21.9.
28.10.

1978

3.6.

1978

7.6.

1978
1978

1.10.
31.12.

1978
1988
1988

31.12.
23.9.
19.4.

1988

25.12.

1998

1.1.

Epidemie chřipky - 14 lidí zemřelo
Obec přistoupila za člena Lesního družstva v Polné, delegát Rudolf Flesar
č. 10
Válcování silnice k Záborné
V Polné bylo koupeno pro SDH auto typu Renault na tahání stříkačky
Vysoké teploty 44 až 50 C
Místní školní rada uznává obtíže a vzdálenost samoty „Samotína“, a proto
nečiní vůbec námitek, aby bylo zařízeno přeškolení dětí k Německému
Rudolci
Starosta Václav Sláma č. 29, náměstek Alois Chvátal č. 47, radní František
Nejedlý č. 14, František Homola č. 17, členové: Václav Enderle, č.49, Josef
Hanus, č.46, František Homola, č.17, Vavřinec Chalupník, č.22, Antonín
Jágr, č.2, Jaroš Josef č. 1, František Rosecký, č.19, Josef Rosecký, č.11,
Josef Stehlík, č.3
Mobilizace do 40 let věku
Slintavka a kulhavka - 3 krávy, 37 selat
Hlídán most k Sirákovu, 16 jinochů, velitel Josef Jaroš č. 1
Uděleno čestné občanství prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi
V polovině prosince způsobily silné mrazy a výskyt mlh velké polomy na
Polensku. Stromy se lámaly pod tíhou ledu, místy bylo poškozeno i
elektrické vedení
Zahájena stavba kravína
Přehnala se velká smršť
Slavnostní otevření kulturního domu
Byla zasázena před nynější prodejnou lípa. Když ji v roce 2004 obecní úřad
skátil, tak byl pod ní v lahvi od piva nalezen lístek, s tímto zněním: „Tato
lípa byla zasazena dne 28.10.1968 na počest 50. výročí vzniku
Československé republiky. Zasazení slavnostně provedl Místní národní
výbor v Poděšíně. Za MNV: podpisy – Zdeněk Jaroš a Antonín Sedlák.“
Zahájena stavba klubovny TJ. Odpracováno 1250 hodin konec 25. listopadu
1979.
Přes Polensko se přehnala bouře s krupobitím. Značné škody způsobila
především na polích.
Stavba klubovny tělovýchovné jednoty
V noci náhlá změna teploty z +5°C na – 17°C. Celkové srážky za rok 1978
byly 587 mm.
202 obyvatel, z toho 106 mužů a 96 žen v 76 domech.
Zahájena stavba prodejny Jednota. Stavba dokončena 30. 5. 1990
Okresní výbor ČSŽ udělil Čestné uznání ZO ČSŽ v Poděšíně za sběr
léčivých bylin v roce 1987.
Šachy: 1. Vlastimil Dočekal, 2. Josef Doležal, 3. Zdeněk Jaroš, 4. Jaroslav
Dočekal, 5. Jan Jelínek, 6. Zdeněk Šustr, 7. Radek Šustr, atd.
Počet obyvatel 251, z toho mužů 126, žen 125.
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1998
1998
1998
1998
1998
1998

2.4.
22.6.
27.6.
27.6.
8.
1.9.

1998

14.11.

1998

27.12.

1998
2008
2008

31.1201.01.

2008

03.01.

2008

29.2.

2008

5.3.

2008
2008

29.4
2.6.

2008

10.6.

2008
2008
2008
2008
2008

11.6.
24.6.
24.08.
31.8.
1.9.

2008
2008

1.9.
29.09.

2008

16.10.

2008

7.11.

2008

21.12.

2008

31.12.

Nový knihovník obce Jaromír Jágr č. 93, nar. 24.12.1969.
Krátce po deváté hodině se přehnala průtrž mračen. Mnoho škody.
I. setkání rodáků obce Poděšín
Vydány dvě emise pohlednic obce Poděšín
Nový transformátor na betonových sloupech a polovina nové sítě.
vznikl nový matriční obvod se sídlem v obci Nížkov, pro obce Nížkov,
Poděšín a Sirákov.
Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář
Jaroslav Dočekal č. 9, výbor Marie Dobrovolná č. 37, Jindřiška Landová č.
33, Milan Koumar č. 78, Jiří Enderle č. 69.
Silvestrovský turnaj (20): 1. František Bláha, 2. Radek Šustr, 3. Petr Jaroš,
4. Jana Štikarová, 5. Jitka Landová, 6. Zdeněk Jaroš, 7. David Musil, 8.
Jaroslav Štikar, 9. Radim Jaroš, 10. Aleš Neubauer.
Celkové srážky za rok 1988 byly 740,4 mm.
Počet obyvatel 248 z toho 123 mužů a 125 žen.
V tomto roce nastoupil do Nížkova nový farář Zdeněk Kubeš, který zde
působil do roku 2009.
Od 3. do 5. ledna řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která dostala
název Kyril.
Od 29. února do 2. března řádila na Vysočině vichřice o síle orkánu, která
dostala název Emma.
Zemědělské družstvo vlastníků zahájilo přístavbu odchovny telat pod
kravínem.
Zemědělské družstvo zahájilo stavbu na rozšíření vepřína u dílen.
Nová kuchařka ve školce Blažena Říhová ze Sirákova
Vystřídala Janu Doležalovou
Zahájeno čistění Poděšínského potoka od Hanouska po hranice s Nížkovem
a přítok od Roseckého rybníčka kolem Cikar.
Bouřka a průtrž mračen. Padlo 40 mm vody. Mnoho škody.
Hasiči zahájili u hospody stavbu sušáku na hadice.
Hasiči uspořádali na hřišti sportovní odpoledne.
Končí ředitelka Libuše Sobková ze Žďáru n/S.
Zastupující ředitelka Alena Vondráčková ze Žďáru n/S., učila do 31. 1.
2009.
Nová učitelka Iva Doležalová z Poděšína č.12, učila do 30. 4. 2010
Byla zahájena stavba chodníku od hráze hospody po příjezdovou cestu na
plácek, s doasfaltováním k silnici. Konec 5. 11. 2008.
Nabytím právní moci skončila formálně pozemková reforma v Poděšíně.
Zbývá vytyčit a vyměnit pozemky mezi vlastníky a uživateli.
Obecní úřad vydal knihu 1. světová a osudy obyvatel obce Poděšín, která
má 44 stran a sestavil ji Zdeněk Jaroš č.79.
Pošesté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života. Navrátil Matyáš
č.11, Palas Pavel č.6, Rosecký František č.70 a Šimková Barbora č.25.
Celkem za rok 2008 spadlo 595 mm srážek.
Z. Jaroš

9

30.05.2018

Domy v Poděšíně a jejich obyvatelé
Rok
2014
2015
2018

Jméno - č.p. 98
Geidl Milan - Chalupa
Geidl Milan - Chalupa
Geidl Milan - Chalupa

Rok
2014
2015
2018

Jméno - č.p. 99
Schäuer Lukáš - Stavba
Schäuer Lukáš - Stavba
Schäuerová Darina - Stavba

Rok
2014
2015
2018

Jméno - č.p. 100
Starý Lukáš - Stavba
Starý Lukáš - Byt
Starý Lukáš - Byt

Rok Jméno - č.p. 101
2017 Oborný Augustin - Stavba
2018 Oborný Augustin - Byt
Rok
2016
2017
2018

Jméno - č.p. 102
Nejedlý David - Stavba
Nejedlý David - Stavba
Nejedlý David - Byt

Rok
2016
2017
2018

Jméno - č.p. 103
Palas Luboš - Stavba
Palas Luboš - Stavba
Palas Luboš - Stavba

Rok Jméno - č.p. 104
2017 Vodák Jan - Stavba
2018 Vodák Jan - Stavba

Rok Jméno - č.p. 75
Kancelář ZDV – zaháj.
1965 stavby
Kancelář ZDV – ukonč.
1966 stavby
Zahájena přestavba budovy
1 byt, 3 místnosti pro
1985 brigádníky.
Dokončena přestavba
1986 budovy
Kancelář ZDV – Podnik,
2016 Bytovka, 2 byty
Kancelář ZDV – Podnik,
2018 Bytovka
J.Dočekal

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic - původ a historie
Pálení čarodějnic patřívalo, a do dnešních dnů patří, k velmi populárním lidovým zvykům.
Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a
nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před
lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý
mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této
noci také říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na
košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a
březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti
a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů, stejně jako nádoby s jedy.
Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a
vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc
na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic, a někdy i čarodějů. Zvláště staré
ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované
bránili rozmanitými praktikami:
před vrata domu i chléva se pokládaly narýpané drny; dříve, než mohla čarodějnice vstoupit
dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula;
stavení se kropilo svěcenou vodou; před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní,
aby se čarodějnice poranila; na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata; pod drn
se dávalo vejce, aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo
z pušek.
10
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Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili,
že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo
"pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby
viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici
srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané
chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu.
V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání
chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice.
Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového
svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé. Těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a
napravovat zlomeniny, si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice
znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o
působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy
zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak
stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek
působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub,
hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly
lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí "honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná
statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny
na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
Zdroj: www.ceske-tradice.cz
Upravil J. Dočekal
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Letecké foto

J. Dočekal
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Turistické stezky - 5. část
6. Naučná stezka Babín
Na čtyřkilometrové nenáročné trase, která nás dovede k Babínskému rybníku, nás čeká
čtveřice tematicky zaměřených zastavení. Další dvě zastavení, startovní a koncová, podávají
základní informace o CHKO Žďárské vrchy. Stezku můžeme projít oběma směry, jak ze
Žďáru nad Sázavou, tak z nedaleké vesnice Budeč, kopíruje modrou turistickou značku.
Babínský rybník a jeho okolí je malou botanickou zahradou, kde se nachází veškeré typické
prvky žďárské flóry. Nedaleko jeho břehu míjíme pramen řeky Oslavy, kde je dosud živé
rašeliniště.
Správce stezky: CHKO Žďárské vrchy
Délka stezky: 4,5 km
Časová náročnost: 2 hod.
Počet zastavení: 6
GPS začátku NS: N49 33.574 E15 55.399
Náročnost trasy: nízká
Zaměření: fauna, flóra
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty a kočárky
Zastavení 1. - 0 km - 0 km - název zastavení: CHKO Žďárské vrchy
Zastavení 2. - 1,7 km - 1,7 km - název zastavení: Lesy
Zastavení 3. - 0,4 km - 2,1 km - název zastavení: Rašeliniště
Zastavení 4. - 0,4 km - 2,5 km - název zastavení: Voda
Zastavení 5. - 1 km - 3,5 km - název zastavení: EVL Babínský rybník
Zastavení 6. - 2 km - 4,5 km - název zastavení: CHKO Žďárské vrchy

J. Dočekal
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Zemědělství v Poděšíně – 1. část
Zemědělství před založením družstva.
Již v létě r. 1925 projevili rolníci Poděšína a Sirákova snahu, postavit si v Poděšíně
družstevní lihovar. Za tím účelem bylo konáno v Poděšíně několik schůzí, ale jednání
narazilo na finanční obtíže, neboť na podílech upsaných 300.000,-Kč., nikterak nestačilo na
vybudování podniku. Tu na podzim roku 1928 opět počalo se uvažovat o uskutečnění
myšlenky, ale tentokrát popud vyšel z Nížkova a rolníci z Poděšína a Sirákova byli vyzváni k
účasti. Sešli se zájemci těchto dvou obcí k jednání 21. října 1928 a upsáno bylo na podílech
450.000,-Kč., s tou podmínkou, že bude stát lihovar "Ve žlabě". Když se pak 23. října konala
schůze v Nížkově, nepřistoupily ostatní obce na tento návrh a tak mimo 4 rolníky z Poděšína
(Adolf Fejt, František Homola, Stanislav Chvátal, Jaroslav Dočekal) odřekli ostatní členství
v družstvu. Tak oddálena a snad navždy pochována krásná myšlenka svépomoci postavení
lihovaru v Poděšíně.

1930
Sčítání zemědělských a živnostenských závodů v celé republice konalo se ve dnech 27.
května - 7. června včetně. Je to největší statistická akce za dobu trvání republiky. Sčítacím
komisařem ve zdejší obci byl jmenován řídící učitel Richard Markvart. Vypisuji několik čísel
z tohoto sčítání, aby budoucím zachován byl částečný obraz o hospodářském stavu obce.
Katastr obce 687 ha 11 aru. Počet hospodářských závodů je v obci 54. Hospodářskými
závody rozumějí se taková hospodářství, která vlastní samostatné hospodářské budovy
s inventářem živým i mrtvým a jsou technicky vybaveny tak, že mohou samostatně
hospodařit. Z těchto zemědělských závodů jsou: 1 ve výměře do 50 arů, 2 ve výměře přes 50
arů do 1 ha, 2 ve výměře přes 1 ha do 2 ha, 18 ve výměře přes 2 ha do 5 ha, 8 ve výměře přes
5 ha do 10 ha, 11 ve výměře přes 10 ha do 20 ha, 7 ve výměře přes 20 ha do 30 ha, 4 ve
výměře přes 30 ha do 50 ha, 1 ve výměře přes 50 ha. Majitelé těchto závodů hospodaří na
celkové výměře 666 ha 91 arů a to v této obci na 652 ha 53 arů. Pak jsou pozemky nepatřící
k zemědělským závodům, tj. takové, které byly obcí propůjčeny některým osobám za služby
obci konané (ponocnému, obecnímu strážníkovi, školnici), nebo byly obcí pronajaty, posléze
pozemky, které jsou vlastnictvím osob odkázaných na pomoc jiných při jejich obdělávání.
Těchto pozemků je 296 arů. Přespolní hospodáři mají v našem katastru 11 ha 70 arů půdy.
Počet hospodářského zvířectva: koní 32, hovězího 377, ovcí 1, koz 53, vepřového 259, slepic
i s kuřaty 1714, hus s housaty 774, kachen s káčaty 168, krůt 14 a perliček 8. Hospodářských
strojů: vyorávačů brambor 20, ručních mlátiček 14, mlátiček na motorový pohon 23, secích
strojů 9, žaček trávních 10, žaček obilních 9, řezaček 44, šrotovníky 3, čistící stroje 2,
odstředivek 31, elektrických motorů 26, benzinových motorů 1 a žentourů 5.

1931
Pěstování lnu, jindy u nás tak rozšířené a významná, velice upadlo. Leny v posledních dvou
letech skoro nic neplatily a k tomu poptávka po nich byla tak malá, že hospodáři mají dosud
neprodaný len loňský i předloňský. Letos snad nikdo ani len nesil. Příčinou úpadku je
konkurence hodnotnějších lnů cizích, a ještě k tomu přišla také všeobecná krize hospodářská
posledních let. Někteří hospodáři tvrdí, že jakost vlákna je porušována umělým hnojivem.
Ceny lnu: Počátkem listopadu objevil se konečně v Poděšíně kupec na len a platil 30,40Kč.
za 1q, nejvýše 60,-Kč. za 1q. Před několika roky 400,-Kč za 1q. Někteří rolníci, než by za
tuto cenu len prodali, raději jím stelou, neboť sláma je dražší než len.
Z. Jaroš
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Vánoce – pokračování 3. část
Liturgie
Vánoce pro katolickou církev trvají od prvních nešpor Narození Páně do neděle po Zjevení
Páně. Podle římské tradice lze slavit v den Narození Páně mši třikrát. V noci, za svítání a ve
dne. Tato praxe byla zaznamenána už za Řehoře Velikého. Mešní texty z vigilie Narození
Páně jsou použity pro Štědrý večer 24. prosince buď před I. nešporami, anebo po nich. Pro
mše o slavnosti Narození Páně jsou čtení vybrána tak, aby odpovídaly římské tradici.
Pro evangelické církve Vánoce začínají 24. prosince. Liturgické texty se skládají
z Starozákonních proroctví a Lukášova evangelia. Episkopální církev Spojených států
amerických, Evangelická církev metodistická a luteránské církve používají společný
lekcionář. Anglikánské církve, které jsou blízké římskokatolické církvi, rovněž slaví Vánoce.

Tradice
Tmavě hnědá barva ukazuje státy, kde nejsou
Vánoce veřejným svátkem. Světle hnědá
ukazuje státy, kde Vánoce nejsou veřejným
svátkem, ale jsou slaveny.
Vánoce jsou slaveny v mnoha zemích různým
způsobem, stejně jako je to u mnoha
křesťanských tradic. Tato pestrost vánočních zvyků odráží místní tradice a často začleňuje
pohanské zvyky. Oslavy Vánoc byly církvemi přizpůsobeny s ohledem na temperament
obyvatel dané země, tak, aby bylo křesťanství a jeho podstata srozumitelnější a bližší lidem.
Mezi země, v nichž Vánoce nejsou oficiálním svátkem patří Afghánistán, Alžírsko,
Ázerbájdžán, Bahrajn, Bhútán, Kambodža, Čína (s výjimkou Hongkongu a Macaa), Komory,
Írán, Izrael, Japonsko, Kuvajt, Laos, Libye, Maledivy, Mauritánie, Mongolsko, Maroko,
Severní Korea, Omán, Pákistán, Katar, Saharská arabská demokratická republika, Saúdská
Arábie, Somálsko, Tádžikistán, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské
emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen.
Vánoce, spolu s Velikonocemi, jsou obdobím nejvyšší návštěvností kostelů. V některých
katolických zemích lidé organizují náboženská procesí ve dnech předcházejících Vánoce.
Dárky jsou předávány ve většině zemí na Štědrý den.
V období, kdy jsou slaveny Vánoce, je v některých zemích slavena také afroamerická
Kwanzaa a židovská Chanuka.

Data oslav
Křesťané ve 21. století vnímají vánoční svátky jako druhý nejdůležitější svátek, hned po
Velikonocích, a Vánoce slaví jakožto svátek narození Krista. Takto jsou Vánoce slaveny i
v českých zemích. Celé Vánoce se berou u křesťanů po celém světě jako počátek Ježíšova
putování a rozšiřování evangelia, ale k celému vánočnímu času patří i advent a vánoční
svátky.
Vlastní Vánoce jsou chápány jako oslavy začínající v ČR Štědrým večerem, 24. 12. (Vánoce
ve skutečnosti začínají 27. 11. podle prvního adventu). Na prosinec byl také zařazen svátek
některých významných křesťanských světců. V průběhu adventu tak mají svátek někteří
důležití svatí, např. sv. Ondřej (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš
(6. prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec). Uvedená data zahrnují některé významnější, v ČR
slavené svátky ve vánočním období.
Zdroj: www.wikipedia.org
Upravil J. Dočekal
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Stolní tenis
OP 4. třídy:
Poděšín „A“ - Nové Veselí „B“ 8:10; - Lhotky „C“ 7:11; - Jámy 12:8; Orel Bystřice n/P.
8:10; - Sázava 11:7; Rovečné „B“ 6:12; Dolní Heřmanice 11:7; - Velké Meziříčí „D“ 18:0; Vepřová 13:5.
Body a úspěšnost: Jaroš Radim 21/7 – 75%, Štikar Jaroslav 40/28 – 58,8%, Kourková Jana
41/30 – 57,8%, Musil David 29/23 – 55,8%, Maša Petr 4/4 – 50%, Mráček Lubomír 16/32 –
33,3%, Neubauer Aleš 2/6 – 25%, Vejvodová Marie 0/4 – 0%.

OP 5. třídy:
Poděšín „B“ - Nové Veselí „C“ 11:7; - Moravec 4:14; - Dolní Heřmanice „B“ 9:9; - Světnov
4:14; - Nové Město n/M. 4:14; - Velká Bíteš „C“ 2:16; - Nížkov „D“ 6:12; - Velká Losenice
9:9; - Vlkov 8:10.
Body a úspěšnost: Jaroš Radim 46/6 – 88,5%, Landová Jitka 13/8 – 61,9%, Neubauer Aleš
32/28 – 53,3%, Maša Petr 27/35 – 43,6%, Slabá Stanislava 19/29 – 39,6% Vejvodová Marie
2/37– 5,2%.
Z. Jaroš

OP 4. třídy:
1. TJ Sokol Rovečné B
2. Orel Bystřice n.P.
3. SK Sokol Lhotky C
4. TJ Sokol Nové Veselí B
5. TJ Poděšín
6. SK Dolní Heřmanice
7. SK Sázava
8. TJ Sokol Jámy
9. SK Vepřová
10. Stolní tenis Velké Meziříčí D

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
12
11
9
8
7
6
6
6
1

1
2
2
1
2
3
2
2
1
0

1
4
5
8
8
8
10
10
11
17

224:100
185:139
185:139
157:167
173:151
162:162
153:171
168:156
143:181
70:254

51
44
42
37
36
35
32
32
31
20

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
13
8
8
8
6
5
3
2

0
0
0
2
1
2
3
3
1
2

2
4
5
8
9
7
9
10
14
14

238:86
224:100
191:133
158:166
168:156
146:178
144:180
135:189
108:216
108:216

50
46
44
36
35
35
33
31
25
24
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Antonín Chvátal v Americe - 14. část
Nechtěla tomu věřit, že by se jí bývalo mohlo stát, že mne nepozná, až se jednou z té
Ameriky vrátím, a že spolu budeme mluvit, jako před chvílí v předsíni a že se při tom ke mně
nebude hlásit. Potom se už honem oháněla, aby mne něčím uctila, šla zvěstovat svou
radostnou novinu sousedům, otázky a vypravování nemělo konce a až jsem se pak k večeru
vrátil do hospody pro svou tašku, už jsem opravdu cítil, že jsem doma u svých v té naší
krásné české vlasti, na kterou jsem tak často v Americe vzpomínal, když mi tam bylo
zpočátku krušno. Ačkoli bylo vše stejné všude kolem, přece mi to připadalo nějak změněné. I
ten rybník na návsi byl jen malou louží v porovnání s tím oceánem, přes který jsem se ještě
před krátkou dobou plavil z Ameriky do Evropy. Avšak to bylo i proto, že jsem odjížděl
z domu jako čtrnáctiletý kluk, který měřil vše svýma junáckýma očima a nyní jsem se vracel
domů jako dospělý muž, který už byl ve světě na zkušenou, ledacos viděl a zažil a tak jsem
brzy pochopil i tu příčinu zdání změn v rozměrech naší poděšínské návsi, na kterou jsem si
pak zase velmi rychle zvykl a viděl ji v její nezměněné podobě.
Otec dal vzkázat všem mým bratřím, kteří již byli u sedláků ve službě, aby se co nejdříve
sešli doma, že se jim vrátil bratr Antona tak se nás zase jednou po letech sešlo pod rodnou
střechou všech devět bratří. Dnes kdy toto píši, jsme na živu ještě pouze tři. Jeden je v
Čechách a druhý farmaří ve státu Iowa. Sestru jsme neměli žádnou, jak jsem již o tom psal
na začátku těchto vzpomínek.
Pak se již brzy rozneslo nejen po naší dědině, ale i po okolních vesnicích, že jsem se vrátil
z Ameriky a kdekdo se chodil k nám vyptávat, jak se v té Americe žije, jak se tam daří tomu
či onomu známému, jestli jsem ho tam někde potkal a prostě každý chtěl něco vědět, co a jak
se dělá jinde ve světě. Nakonec jsem z toho mluvení pořádně ochraptěl a také to i odstonal
při té změně podnebí a stravy. Musil jsem si tedy trochu poležet, a když jsem si odpočinul,
začal pomáhat otci při hospodářství, poněvadž se již kvapem blížily žně. Byl jsem zase ve
své kůži, cítil jsem se doma a bylo mi dobře. Jen jedna nová starost mi začala ztrpčovat ty
krásné chvíle života mezi mými drahými, kterých si člověk začne, jak se patří vážit teprve
tehdy, když byl daleko a po delší čas z domova v cizině. Tou novou starostí byla myšlenka
na mou vojenskou povinnost, poněvadž jsem měl být již před rokem u prvního odvodu a u
lékařské přehlídky.
Jakmile jsem se tedy cítil zase ve své kůži a nebylo s polní prací zrovna naspěch, šel jsem se
ohlásit k panu starostovi, že jsem se vrátil z Ameriky a že jsem dosud nebyl u odvodu.
Doufal jsem sice, že nebudu odveden, ale spadne se mne kámen starostí, že si pro mne
přijdou četníci, pro nesplnění své občanské povinnosti vůči císaři pánu. Na důkaz svého
pobytu v Americe jsem měl jen první americký občanský papír, který jsem si vyzvedl v Pine
City, Minnesota. Vůbec, tehdy se to cestovalo. Člověk mohl projet celým světem a žádný po
něm nikde nechtěl nějaký ten cestovní pas. A dnes, kdy si lidé namlouvají, že se začínají lépe
snášet, když e ta organizace Spojených národů tolik naparuje, že dělá ve světě pořádek a
jednotu, člověk musí mít při cestování celou brašnu všelijakých papírů a do některých zemí
jej při tom ani nepustí, když mu najdou při prohlídce v kapse růženec. Inu, to je asi ten
pokrok a to vykřikování všelijakých práv, která to mají na svědomí a při tom se dnes třetina
lidstva nesmí ze svých komunistických klecí ani hnout, aby neviděla, jak se žije a pracuje
lidem v jiných zemích. Ale to jen tak mimochodem a už se zase vracím ke svým vojenským
starostem.
(pokračování příště)

Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Historie
Nejstarší historie Poděšína a okolí - 52. část.
1700 - pokračování
V Poděšíně je stále rychtář Jakub Doležal. Jeho manželka je z rodu Půži a mají dceru
Kateřinu Zuzanu, která je narozena 22. ledna 1655. Ta obecní rychta je pěkná a je z poloviny
postavena z kamene, šindelem pokrytá a okna již pod sklem. K ní je velká stodola i chlévy
jsou velké. Oni mají 3 koně, 7 krav, 1 býka, 10 ovcí. Pracuje u nich pacholek, který se
jmenuje Walter Hegelbrand on je Němec z osady Šachostín u Polné nezná jedno slovo české.
Děvečka je dcera Blažka ze Sirákova.
Zima začala 1. prosince a hned nastal mráz a sněhu napadlo na 1 loket vysoko.

1701
Zima je slabá. 17. dubna napadlo půl lokte sněhu a také přišel mráz. To trvalo 5 dní a pak
bylo zase teplo. Všude je mnoho bahna a vody, že se do polí nedá jít. 9. května je již velké
teplo a tak lidé vše na polích dohání.
Na Jiřího se musí desátky a úroky platit každý rok a potom ještě podruhé na Havla. Rodina
dává na faru 4 mladé slepice, 40 čerstvých vajec, sýr letniční půl kamene a 2 zlaté na kostelní
potřeby.
Dne 21. - ho listopadu 1701 velká mše svatá koná se v morové kapličce ve Veselí Novém na
místě zvané Steinhügler, jak se z Veselí k Bohdalovu jde. Ta kaplička postavena byla za
odvrácení moru a vysvěcena 21. - ho listopadu 1681. Protože to je let 20, tak velká mše se
koná za účasti lidu ze vsí okolních i od nás. Ona jest zasvěcena Panně Marii, a ke cti sv.
Šebestiána, sv. Rocha, a sv. Rozálie. Pozemek ten daroval tehdy majitel panství Jiří Krištof
Globity.

1702
Panuje tvrdá zima, mrazy nejsou zase moc velké, ale o to více je sněhu. Místy ho je až do
výšky 4 lokte. Jaro přišlo dosti brzo. V červenci a srpnu jsou veliké bouřky a ledové kroupy
padají. Nejhorší to bylo od 14. do 17. července. Potom přišlo teplo a úroda se toho
vzpamatovala. Nejhorší to bylo v Nížkově, kde na některých polích zůstalo jenom kamení.
Po vsích chodí velké množství cizích lidí, tuláci, kteří jazykem divným hovoří a nikdo jim
nerozumí. Mají velké kotle (bubny) do nich tlučou a všelijaké písně zpívají. S nimi jde i
mnoho dětí do půli nahé a o jídlo prosí. Říká se, že jsou až ze země Uherské, Bessarabska,
Moldávie a Sedmihrad.

1703
Od začátku roku nastaly mrazy a vydržely mino pár dnů až do konce března. Sněhu je málo a
tak v každé chalupa je o to větší zima. Ve studních je voda vymrzlá a tak led z rybníků a sníh
musíme pro sebe a dobytek rozpouštět. Jaro je dost mokré a chladné.
Opět se označují pozemky a jejich hranice, které jsou panské a které poddaných. Na panské
se nové kameny dávají, kde pro panství Polenské, tam jsou do kamene vysekány 2 nože. Pro
panství Rudolec 2 klepeta račí, tak se už značilo i dříve, když majetky byly šlechty české
Chrousteneckých, co byly v roce 1623 vyhnáni.
Zima začala 29. října. Padá déšť i sníh a mrazy slabší jsou, to trvá do konce roku.
(pokračování příště)
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Školní kronika – 30. část
Školní rok 1888 - 89
Dne 31. července 1889 nařízeno správci školy, aby koncem měsíce srpna nové místo
nastoupil. Správce školy dne 15. srpna pomůcky učební, knihy jakož i ostatní věci náležející
škole odevzdal o čemž protokol sepsán.
Žák Jan Jaroš, který již dříve dopustil se krádeže a proslul vybíráním a trápením ptáků, byl
opět při těchto neřestech přistižen a k žádosti správce školy veřejně potrestán. Jak již shora
podotknuto, byl dosavadní správce školy dekretem slavné c.k. zemské školní rady jmenován
řídícím učitelem v Hněvkovicích.
Jan Bezděk se narodil 16. května 1858 v Soběslavi, vykonal třetí třídu reálného gymnázia
v Třeboni, byl v letech 1874/5 – 27.2.1877 v 1, 2, 3 ročníku ústavu učitelského v Soběslavi,
působil potom jako pomocný podučitel v Bystřici u Benešova, byl v letech 1878 – 1879 a 3 a
4. ročníku na ústavě učitelském v Soběslavi a nabyl 22. července 1879 vysvědčení dospělosti,
konav potom jako podučitel službu na školách ve Velkých Petrovicích u Police, v Maršově,
potom v Borové u Přibyslavi a jako zatímní učitel na jednotřídní škole v Malé Vežnici,
podnikl v měsíci říjnu 1882 v Budějovicích zkoušku způsobilosti i dáno mu vysvědčení dne 5.
listopadu 1882. Na základě tohoto ustanoven dne 15. března 1883 číslo 3341 správcem školy
tamtéž.
Dne 19. listopadu 1889 slavnou c.k. okresní školní radou přesazen ze služebních příčin do
Poděšína, kdež 24. března 1886 potvrzen veleslavnou c.k. zemskou školní radou číslo 6985.
Slavná c.k. okresní školní rada jmenovala na to zatímním správcem zdejší školy Václava
Urbana dekretem ze dne 31. července 1889 číslo 1386, kterýž dosud byl učitelem v Mladé
Bříšti.
Týž nastoupil úřad svůj dnem 26. srpna 1889. Dnem 1. listopadu tohoto roku ustanoven byl
dosavadní zatímní správce školy dekretem veleslavné c.k. zemské školní rady číslo 34.376
definitivně.
10. února 1889, volba školní rady: Předseda Martin Flesar, Josef Rosecký, Jan Flesar a
správce školy Jan Bezděk. 26. srpna 1889 přišel na školu Jan Václav Urban rodák ze
Železnice a stal se správcem školy místo Jana Bezděka, který odešel učit do Věžničky.
Zasedací protokol místní školní rady v Poděšíně.
1889 - 90
1889/90
Rok tento začal nepříliš příznivě. Již v prosinci roku 1889 roznešena byla nakažlivá nemoc
„chřipka“, infekce známá téměř po celé Evropě. Také i naše krajina byla jí bohatě obdařena.
Mnohé školy byly zavřeny, protože více dítek nemocí touto bylo postiženo. I v naší škole
objevila se nemoc tato ve 13-ti případech. Nejvíce ale roznemohli se v týdnu tři žáci.
Ježto čas působení dosavadní místní školní rady vypršel, nařídila slavná c.k. okresní školní
rada, aby byla nová volba provedena. Volba byla provedena v únoru 1890 a ustanovena
místní školní rada následovně: Pan Martin Flesar, starosta obce předsedou, členy stálými
Jan Blažek, Václav Doležal, náhradníky Jan Rosecký a Václav Chvátal.
Dne 9ho února 1890 rozloučil se dosavadní zástupce farního úřadu v Nížkově pan Alfons
Hornek se všemi, jež pod jeho duchovní správou byli, a odebral se do Krucemburku, kdež
stal se kaplanem. Dotčený získal si za tak krátký čas velikou lásku velkých i malých svých
osadníků. Zvláště dítky ztratily v něm horlivého rádce i učitele.
(pokračování příště)
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Počasí
Slunečno bylo jenom 1 den, sněžilo 2 dny, propršelo také 2 dny a jednou padal
déšť se sněhem, vítr foukal 6 dní a 3x byla mlha. Polední teplota byla +1,9°C. Největší mráz
byl 22. ledna -5°C. Nejvyšší denní teplota byla 29. ledna +9,4°C. Dešťových a sněhových
srážek bylo 35,6 mm. Byl to nejteplejší leden po dobu mého měření.
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ráno
1,1 -0,8 -7,2 -5,7 -3,3 -2,3 -3,7 -1,2 -0,8 -3,1 -8,1 0,5
Večer
-2,1 0,5 -5,8 -4,6 -1,8 -0,9 -2,1 0,1
0,4 -1,9 -5,8 1,1

Leden.

Únor. Slunce v únoru svítilo 8 dní, propršelo 1 den, sníh padal 4 dny, vítr téměř nefoukal.
Největší mráz byl 26. února -18,4°C. Nejvyšší denní teplota byla 1. února 2,4°C. Polední
teplota byla -1,4°C. Dešťových a sněhových srážek bylo 20 mm. Po lednovém teplém počasí
přišla pravá zima.
2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ráno
-0,6 -1,0 -3,6 -3,9 -5,3 -9,1 -2,5 -0,4 -2,3 1,6 -1,3 -5,9
Večer
1,1
1,0 -2,3 -1,8 -1,7 -5,2 -1,1 2,3 -0,3 3,3
1,4 -3,2

Březen. Slunce svítilo 3 dny, propršelo 4 dny, ale vždy málo, 1x sněžilo, vítr foukal také 5
dní. Největší mráz byl 1. března -14,6°C. Nejvyšší denní teplota byla 10. března 11,9°C.
Polední teplota byla 3,1°C. Dešťových srážek bylo 18,9 mm.
Podle dlouhodobého měření to byl srážkově slabý a teplotně průměrný měsíc.
Z. Jaroš
3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ráno
0,0 -0,6 -0,2 -1,3 -0,8 0,8 -2,8 2,3
1,1
0,7
2,3 -1,5
Večer
5,1
2,2
1,7
3,0
4,8
6,3
0,1
7,8
4,5
4,1
7,6 1,8
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