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obce Poděšín

80. výročí vzniku republiky.

č. 4/1998
Mateřská škola.

Připomeňme si, k 80 výročí vzniku
republiky naše občany, otce, bratry,
syny a dnes i dědy, kteří za naši
svobodu buď padli, nebo na útrapy
války zemřeli, kteří prožili poslední část
svého
života v nelidských podmínkách v zákopech a lazaretech
první světové války. Podle obecní kroniky narukovalo
celkem z naší obce 80 občanů – vojáků z nich jich 15 padlo
nebo zemřelo na zranění, mnoho dalších se vrátilo
s podlomeným zdravím, což je nepříjemně provázelo celý
život.
Na nesmyslných bojištích Rakouské monarchie padli a na
zranění, nemoci nebo útrapy zemřeli tito občané – hrdinové
naší obce. Jsou to dle abecedy:
Dobrovolný Josef č. 54
Doležal Josef č. 15
Enderle František č. 49
Flesar Alois č. 7
Flesar Bohumil č. 10
Chvátal Alois č. 47
Chvátal Josef č. 47
Jaroš Bedřich č. 1
Rosecký Josef č 19
Rosecký Karel č. 55
Sláma Jan č. 29
Sláma Josef č. 29
Stránský Josef č. 51
Šimek Jan č. 14
Šimek Jan č. 48.
Krátkou vzpomínkou vzdejte čest jejich památce.
(zj)

V letošním školním roce je přihlášeno do školky 13 dětí,
9 z Poděšína a 4 ze sousedního Sirákova. Toto je
minimální stav dětí, aby nemusela být udělena výjimka
školským úřadem ve Žďáře n.S. Tento stav zaručuje, že
veškeré platy zaměstnanců hradí školský úřad a obec
Poděšín a Sirákov platí jen provozní náklady, dle počtu dětí.
Zaměstnanci mateřské školy jsou: Marie Jarošová –
ředitelka, Libuše Dočekalová – vychovatelka, Eva
Jaitnerová – kuchařka, a Anna Jágrová – školnice. Děti
přihlášené do školky jsou: Martina Dobrovolná, Tomáš
Dočekal, Kateřina Doležalová, Jiří Enderle, Veronika
Enderlová, Tereza Kubíčková, Petra Řeháčková, Růžena
Slámová, Marek Žák a ze Sirákova: Tomáš Myslivec, Aleš
Sobotka, František Sobotka a Jaromír Vlček.
(zj)

Výlov rybníka.
V sobotu 17. října 1998 proběhl výlov rybníka na návsi.
Baštýř rybníka p. Palas prohlásil, že ryby měly dobrý
přírůstek. Podle hospodáře hasičů p. Jágra bylo prodáno
občanům nebo rozdáno pomocníkům při výlovu celkem 52
kaprů o hmotnosti 109 kg.
(jd)

Matrika.
Opatřením přednosty okresního úřadu ve Žďáře nad
Sázavou ze dne 27.8.1998, vzniká nový matriční obvod
s účinností od 1.září 1998 se sídlem v obci Nížkov.
Z matričního obvodu Nové Veselí se vyčleňují obce Nížkov,
Poděšín a Sirákov a jsou zařazeny do matričního obvodu
Nížkov. Občané mohou matriku, která je umístěna na
00
obecním úřadě v Nížkově navštěvovat každý den od 7. do
15.30 hodin a ve středu od 7.00 do 16.30 hodin. Matrika
zajišťuje ověřování podpisů a listin, vystavuje matriční
doklady, jsou zde k nahlédnutí knihy narození od roku 1900.
Bližší informace poskytne obecní úřad Nížkov, telefon 675
136.
(zj)

Knihovna.
V pátek 6.11.1998 zahájil nový knihovník Jágr Jaromír
půjčování knih v místní lidové knihovně. Půjčovat bude
každý pátek od 17.00 do 18.30 hodin. Přijďte si vybrat ze
širokého sortimentu knih. Místní knihovna čítá 1919 svazků.
Z toho naučné pro dospělé 327 a pro děti 39 knih, krásná
literatura pro dospělé 1117 a pro děti 436 knih. (zj)

Oprava osvětlení.
V měsíci září provedl Jiří Landa opravu obecního osvětlení.
Bylo zakoupeno 9 nových světel a několik starších
opraveno, dále zabudován na transformátor nový rozvaděč.
Světla byla vyměněna na trase od Řeháčkových kolem
transformátoru a školky až k novostavbě Jaromíra Jágra.
Oprava osvětlení byla provedena v hodnotě 35000.- Kč. (zj)

Prodej obecního pozemku.
Obecní úřad prodal obecní pozemek panu Zdeňku Šustrovi
za jeho domem ve výměře 279 m2 za 9 540.-Kč, to je 20.Kč za 1 m2 plus poplatky.
(zj)

Počet školních dětí.
Ve školním roce 1998 – 99 navštěvuje základní školu 44
dětí, z toho jich 42 chodí do Nížkova, jedno do Polné a
jedno do Žďáru n.S.
(zj)
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Plyn.
(jd)
K plynofikaci obce se přihlásilo 63 rodin a podniků, kteří buď
zaplatili nebo postupně splácí zálohu 6000.- Kč. Jedná se o
tyto čísla: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 27,
29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 55,
56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94 a
dílny Jamo. Vybrané peníze budou dány na termínovaný
vklad a postupně z nich budeme platit účastnické karty a až
přijde čas, tak i přípojky.
V současné době byly podány na městský úřad ve
Žďáře n.S. dvě žádosti týkající se plynofikace obce. První
žádost je na stavební povolení vysokotlaké přípojky a
regulační stanice, kde již je hotov projekt stavby, ( možnost
k nahlédnutí na OÚ ), a již zbývá jen vydat stavební
povolení. Odhad zahájení stavby je na jaře 1999. Druhá
žádost je na zahájení územního řízení na střední tlak po
obci a domovní přípojky, zde podle hrubého odhadu by
měla být práce zahájena asi na podzim 1999.
(zj)
Stav financí k 30.9. 1998:
- bankovní účet:
165 309,10
- pokladna:
10 908,60
- stavební spoření: 796 133,10
- termínový vklad: 436 768,59
Celkem:
1 409 119,39

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

(jd)
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Komunální volby.
Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhly komunální volby do
obecního zastupitelstva. Volební komise pracovala v tomto
složení: předsedkyně-Jaroslava Nejedlá , zástupceStanislav Enderle, člen-Jindřich Sláma, zapisovatelka-Hana
Musilová. Celkem k volbám přišlo 132 ze 172 oprávněných
voličů, to je 76,7%. Zaregistrovány byly dvě volební strany.
Sdružení nezávislých kandidátů seniorů Poděšína,
kandidáti: Zdeněk Jaroš, Adolf Šmiraus, Jindřiška Landová
a Milan Koumar. Sdružení nezávislých kandidátů juniorů
Poděšína ve složení: Marie Dobrovolná, Jaroslav Dočekal,
František Rosecký, Jiří Enderle a Milan Matoušek.
Do obecního zastupitelstva postoupili tito kandidáti:
1. ing. Rosecký František
2. ing. Dočekal Jaroslav
3. Dobrovolná Marie
4. Enderle Jiří
5. Koumar Milan
6. Landová Jindřiška
7. Jaroš Zdeněk
Náhradníci jsou
Šmiraus Adolf
Matoušek Milan

110 hlasů
107 hlasů
107 hlasů
107 hlasů
104 hlasů
102 hlasů
89 hlasů
66 hlasů
39 hlasů

Volby Sirákov.
Zvoleni byli dle pořadí:
1. Štikar Jaroslav
143 hlasů
2. ing. Jaroš Petr
126 hlasů
3. Landsman Jan
112 hlasů
4. Košák Alois
107 hlasů
5. Vlček Jaromír
85 hlasů
6. Králová Drahomíra
75 hlasů
7. Landa Miloš
73 hlasů
V Sirákově nevzešel z voleb žádný náhradník, i když
kandidovalo 15 občanů. Ve středu 18.11. proběhly volby
starosty, zástupce a předsedů komisí s těmito výsledky:
Starosta: Štikar Jaroslav, zást. starosty ing. Jaroš Petr,
předseda staveb. komise Košák Alois, členové : Landsman
Jan, Vlček Jaromír, Králová Drahomíra a Landa Miloš. (zj)

Volby Nížkov.

(zj)

Nový výbor.
Dne 16. listopadu proběhlo první zasedání nově zvoleného
obecního zastupitelstva, na kterém nedošlo ke zvolení
starosty, pro malý zájem o tuto funkci. V pátek 20.11.
proběhlo druhé kolo jednání, z kterého vzešla dohoda, že
proběhnou tajné volby: starosty, zástupce starosty a
předsedů komisí.
Starostou byl zvolen
Jaroš Zdeněk
zástupce starosty
ing. Rosecký František
předseda finanční komise
ing. Dočekal Jaroslav
předseda stavební komise
Koumar Milan
předsedkyně sociální komise
Dobrovolná Marie
předsedkyně pořádkové komise
Landová Jindřiška
předseda revizní komise
Enderle Jiří
Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každý pátek od 19.30
30
do 20. hodin.
(zj)

Do obecního zastupitelstva se v Nížkově volí 15 poslanců.
Kandidovaly dvě strany, první KDU-ČSL, 15 kandidátů a
nezávislí 10 kandidátů. Vítězná strana KDU-ČSL získala 10
mandátů a nezávislí 5 mandátů. Poslanci za KDU-ČSL:
1. Mokrý Jan
416 hlasů
2. Vlček Josef
396 hlasů
3. Štohanzl Jan
316 hlasů
4. Laštovička Jan,
Špinov
308 hlasů
5. Pojmon Zdeněk
308 hlasů
6. Uttendorfská Dana
302 hlasů
7. Melicharová Lenka
248 hlasů
8. Laštovička Josef
230 hlasů
9. Havlíček Jan
195 hlasů
10. Augustin Miloslav,
Buková
182 hlasů
Nezávislí poslanci jsou:
1. Pospíchal Jaromír
301 hlasů
2. Novotná Marta
226 hlasů
3. Vincent Luděk
223 hlasů
4. Vlček Josef,
Buková
220 hlasů
5. Novotný Petr,
Buková
219 hlasů
V pátek proběhly volby starosty, zástupce a obecní rady.
Volby proběhly takto: starosta Mokrý Jan, zástupce starosty
Vlček Josef, členové obecní rady: Laštovička Jan,
Pospíchal Jaromír, a Novotný Petr.
(zj)

Rekapitulace minulého volebního období.. (zejména pro ty, kteří rychle zapomínají)
-zavedení popelnic
12/94
-převod akcií energ.,plyn.,spoř.
1/95
-provedení pořádku v dokumentaci 1/95
-nákup počítače pro kancelář
4/95
-počít.prog.-odpad,obyvatel,domy…5/95
-čistění okolí studní
5/95
-oprava vodovodu-výměna potrubí 5/95
-bílení autobusové čekárny
6/95
-oprava plotu ve školce
6/95
-nový vodovod-Zápotočný
7/95
-oprava komínů ve školní budově 8/95
-úklid obecního mat. do skladu
8/95
-vybudován odkalovač na vodu
9/95
-úklid trámů a latí na půdu KD
10/95
-oprava stolů a židlí v KD
11/95
-provedení průzkumu elektr.obce 12/95
-spoluzaložení Les.družstva Polná 12/95
-výroba nových stolů v KD
12/95
-oplechování dveří ve školce
1/96
-vyřízení licence pro mateř.školu
1/96
-oprava vodovodu v kult. domě
4/96
-stavba telefonní budky
5/96
-bílení autobusové čekárny
6/96
-oprava obecního rozhlasu
6/96
-nákup křovinořezu-studně, obec 7/96
-nátěr zábradlí po obci
7/96

-spolupráce s SPT-telek.vedení
7/96
-úprava lesa-vyčištění, vysázení
8/96
-zrušení skládky za Flesarovy
9/96
-nová podlaha v kapli
11/96
-vyřízení vyjímky pro mateř.školu 12/96
-vyřízení licence prac.vodovodu
1/97
-vydávání Obecního zpravodaje
1/97
-zahájení příprav plynofikace obce 1/97
-nové železné kryty vodovod.uzáv. 1/97
-plyn-podpis rámcové sml. –Brno 2/97
-nové skříně do kanceláře 2/97
-oprava a lakování dveří na OÚ
2/97
-plyn-dotazníky pro občany
4/97
-nákup hasičské stříkačky 4/97
-prodloužení kanalizace u č.p.80
4/97
-vysázení 300 ks smrčků v háječku 4/97
-výměna kladin a oprava náčiní MŠ 5/97
-úprava vývozu-vykácení,zahrnutí 6/97
-bílení autobusové čekárny
7/97
-bílení mateřské školy
8/97
-plyn-zaměř.obce a trasy vedení
9/97
-plyn-podklady pro projekt
10/97
-nový kontejner na plasty
1/98
-vytrhání bezů a křovin po vsi
4/98
-vysázení 100 ks smrčků v háječku 4/98
-vysázení 1000 ks borovic u studní 4/98
2

-vysázení 400 ks smrčků u studní 4/98
-okopírov.starých škol.kronik r.1825 5/98
-nové lavičky 4 kusy
5/98
-mříže u obecního skladu
6/98
-oprava KD-nové omítky, obložení, 6/98
-oprava vody,nátěr oken, zasklení 6/98
-letecké snímky obce
6/98
-bílení autobusové čekárny
6/98
-vydání dvou emisí pohlednic obce 6/98
-setkání rodáků obce
6/98
-sázení pamět.stromu s archiváliemi6/98
-plyn-územní řízení pro vysokotlak 7/98
-plyn-zajištění projektů vysokotlak 8/98
-nové osvětlení na půl obci
9/98
-plyn-žádost pro staveb.řízení vys. 9/98
-nová rozvod. skříň a transformátor 9/98
-plyn-smlouvy s majit. pozem.
10/98
-plyn-územní říz.středotl. v obci 11/98
-plyn-projekt na domov.příp. v obci11/98
-plyn-odběratelské karty
11/98
-prodej užívaných obec.pozemků 96-98
-provoz a údržba mateřské školy 94-98
-obecní kronika psaná a video
94-98
-zajištění voleb do parlam.,senátu 96-98
-provoz a obnova knihovny
94-98
-blahopřání jubilantům,soc.práce 94-98

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/1998

-výběr místních poplatků
94-98 -vyhlášky, povolení, nařízení
-činnost s mládeží-sport, brigády 94-98 -zajištění odvozu odpadu

94-98 -provoz a údržba vodovodu,studní 94-98
94-98
(jd,zj)

Rozhovor.
Na naše otázky dnes odpovídá František Krejčí, bývalý řídící učitel na zdejší škole.

1. Kdy a kam jste odešel z Poděšína?
V prázdninách roku 1966 jsem se
přestěhoval s rodinou do rod. domku ve
svém rodišti v Mostištích, kde jsem mohl
nastoupit na místo řídícího učitele. Místo
jsem nevzal z ohledu na paní učitelku vdovu, která byla v před důchodovém
věku. Dva roky jsem dojížděl učit do
Lhotek u Velkého Meziříčí. Pak jsem
přestoupil do sousední obce Vídeň, kde
jsem učil do roku 1976 a jako důchodce
ještě do roku 1980.
2. Kde všude jste učil?
(fr)
Moje učitelská dráha byla pestrá. Po ukončení učitelského
ústavu v roce 1937 byla nezaměstnanost, tak jsem šel
kamkoliv i na dobu neurčitou. Po dohodě s místním řídícím
učitelem jsem na místní škole bezplatně praktikoval. Moje
první místo bylo v Pustkovci a Kyjovicích ve Slezsku. V té
době to bylo okupované území, Sudety. Po té jsem byl bez
práce a tak jsem pracoval doma v zemědělství jako čeledín.
Nějaký čas jsem učil v Pavlově u Bohdalova a dva měsíce v
Osové Bitýšce. 1.9.1941 jsem nastoupil do České Bělé u
Havl. Brodu a od 1.9.1946 jsem učil na jednotřídní škole v
Cibotíně též u Havl. Brodu. 1.3.1947 jsem nastoupil do
Záborné. V té době jsem se oženil. K 1.9.1951 jsem byl
přeložen do Štoků. Manželka s dětmi v té době bydlela v
Nížkově. Na vlastní žádost jsem nastoupil k 1.9.1952 na
školu v Poděšíně.
3. Čemu se nyní věnujete?
Mým koníčkem byly a ještě jsou včely, myslivost, práce na
zahradě a kolem baráku. Rád si něco přečtu, sleduji televizi.
V prvních letech důchodu jsem pomáhal na stavbě místní
mateřské školy a v letech 1986-1988 jsem se podílel na
celkem náročné stavbě při rozšíření místního hřbitova.
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4. Jak se změnila obec od Vašeho odchodu?
Upravená náves, vyasfaltované cesty, nová
prodejna, autobusová zastávka, výstavba nových
rodinných domků, vše pěkně opravené a
udržované.
5. Na co jste myslel při návštěvě budovy
bývalé školy a bytu?
S odstupem času víc jak třicet let,jsem vzpomínal,
kdy školní byt byl naší rodině po 14 roků
domovem a co se za tu dobu událo. Jistě je dost
těch, kteří pamatují co v té době budova školy
potřebovala a jak se postupně za spolupráce
občanů opravovala ( výměna oken podlah, vnitřní
úpravy, vnější omítky atd. ) V té době jsme všichni prožili
změny, které měly vliv na život celé obce. Vzpomněl jsem si
jak se nacvičovala a hrála divadla a na dobré spolužití mezi
Vámi.
6. Co se Vám nejvíc líbilo na setkání rodáků?
Milé a příjemné přivítání a seznamování. Pěkná výstavka
v kulturním domě, nezapomenutelná procházka obcí,
prohlídka školy, mše svatá v kapli s pěknou promluvou,
dobré pohoštění a vystoupení dětí. Vše bylo svědomitě
připraveno.
7. Co se Vám nelíbilo na setkání rodáků?
K celému setkání, které jste uspořádali nemám sebemenší
připomínky.
8. Co nám vzkážete na závěr?
Jelikož jsem kolem 16-té hodiny odjel s manželkou do
Nížkova a nestačili jsme se s Vámi se všemi pozdravit,
děláme tak dodatečně touto cestou. Děkuji za pozvání na
toto setkání, které jste s velkou obětavostí připravili svým
rodákům a přátelům obce Poděšína. Pozdravuje Vás
všechny František Krejčí s rodinnou.
(jd,fk)
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Pohledy do minulosti obce Poděšína.
Ochotou pana Dr. Františka Půži, lékaře v Přibyslavi, kulturně-historického pracovníka našeho kraje, dostaly se kronikáři do rukou
důležité i zajímavé záznamy o naší obci. Jsou čerpány ze zámeckého archívu v Přibyslavi, jeden z roku 1636 z městského archivu
litomyšlského, 4 záznamy ze zemského archivu v Praze, kteréžto poslední získal pisatel ochotou ředitelství zemského archivu na radu
výše jmenovaného.
Poděšín r. 1636. ( Městský archiv Litomyšl )
Majitel panství polenského Kardinál František kníže z Dietrichštejna. Grunty osedlé: 1. Eliáš Rychtář, výsadní rychta s koňmi. 2. Urban
Doležal, 3. Mathes Frypauer, 4. Jiřík Endres, 5. Jan Filcpauer, 6. Folda Lukšů, 7. Matouš Krystan, 8. Bartoň Krupauer, 9. Hons Feytn,
10. Štěpán Dyrpaur, 11. Klyment Pibelů, 12. Martin Sobotka, 13. Šimon Pátků, 14. Šimon Pospíchal, 15. Kristian Tlačbaba, 16. Vondra
Nedělka, 17. Jakub mlynář. Suma lidí osedlých s koňmi 16, bez koní 1. - Suma úroků o sv. Jiří 6 kop 17 gr. 5 dr. - Suma úroků
havelských 6 kop 17 gr. 5 dr. - Odúmrtí 3 kopy grošů o sv. Jiří a 3 kopy na Havla. Roboty orní 32 dní. Poznámky předešlé jsou z doby
největšího utrpení českého lidu, z války třicítileté, 12 let před jejím skončením. Roku 1649, rok po válce je v Poděšíně stav
hospodářského zvířectva: 2 koně, 16 volů, 16 krav. Před válkou bylo v Poděšíně osedlých 16 domů, ale r. 1649 jen 8 selských domů, 8
pustin. V roce 1654 bylo v Poděšíně rolníků: 1. Martin Filcpauer, 2. Mikuláš Krista, 3. Eliáš Rychtář, 4. Pavel Musil, 5. Filip Puberle,
6. Jiřík Freupauer, 7. Jan Blažek, 8. Bartoň Krupauer, 9. Jiřík Nedělka. Rolnický grunty pustý: 1. Faldy Sobotky, 2. Šmejkalovský, 3.
Duškovský, 4. Fryvúrdtovský, 5. Šímovský. O těchto zaznamenáno: dokonce pustý a zbořený, role všechny ladem leží. Chalupníci 1. Vít
Ráma, 2. Matěj Doležal, 3. Jakub Pospíchal. Bylo tedy r. 1654, 6 let po válce třicítileté, v Poděšíně 17 čísel, 12 osedlých, 5 pustých. Dle
berní rulle-revisitace ze dne 14. listopadu 1675, jde najevo, že tyto ubohé poměry hospodářské se za 21 let nezměnily, nýbrž, soudíme-li
dle stavu hospodářského zvířectva, ještě zhoršily. Lze se také domnívati, že někteří odvážnější, dovědivše se o revisi majetku ( jež sloužila
za podklad pro výměru kontribuce ), dobytek svůj do lesů odháněli. Půda neúrodná, škrobovitá. Roku 1719 osedlých 17 domů. Obec
Poděšín má 2 rybníčky ve vsi oba pod 3 kopy, též nad olším na 1/2 kopy násady a také obecní chalupu, kterou obývá Michl Musil,
nádeník.
Různé záznamy z minulosti Poděšína.
Hlad a mor v Čechách r. 1771.
R. 1771 po veliké neúrodě nastal hlad a nouze taková, že lidé chléb z mlýnského prachu a otrub pekli a jedli trávu a listí se stromů. Není
divu, že za takových okolností vznikl v zemi mor, který velmi zhoubně mezi obyvatelstvem řádil. Neúroda tehdy také těžce dolehla na
polenský kraj. Pole u Poděšína zařazena byla v katastru 3. třídy, která dávala po výsevu 1 strychu 3-4 mandele. Plodiny, které se tehdy
nejvíce pěstovaly, byly: žito, oves, len, řepa a hrách. Brambory byly do roku 1770 neznámy. Nejvýnosnějším odvětvím hospodářství
polního bylo svým časem lnářství, jinak dosti nákladné. Obchod se lnem byl široko daleko téměř výhradně v rukou polenských židů.
První sčítání lidu a číslování domů v roce 1770 – 1771.
V r. 1770-71 provedla konskripční komise prvé sčítání lidu a všude zavedla očíslování domů. Komise byla složena z krajských komisařů
a vojenských důstojníků. Počet obyvatel v Poděšíně r. 1771. Stavení 35. Mužů bylo ( 1-15 let ) - 55, ( 15 - 20 let ) - 12, ( 20 - 40 let )
svob. 10, ženat. 18, ( od 40 výše ) ženatých 24. Žen bylo 113, Všech lidí 232.
Povinností konskripční komise bylo, aby podala nejen soupis všeho obyvatelstva, na jehož základě by potom bylo možno spolehlivě
prováděti rekrutýrku, ale měla si všímat též životních poměrů obyvatelstva, pokud by působily na jeho tělesnou zdatnost. Vyjímám tady
z obšírné zprávy konskripční komise následující. ⇒„ Mnoho nemocí bylo z nedostatku obilí, které již po 2 léta špatně se urodilo. Než
aniv v požehnaných létech nevystačí poddání pro nemírné dávky se svým obilím ode žní do žní a musí proto k jídlu a k osetí závdavek
bráti. Často prý se stává, že je sedlák přeložen na jiný grunt, ano i do jiných vesnic, a nesmí ani zděděný nebo odchovaný dobytek
s sebou vzíti. Selské usedlosti podle libovůle vrchnosti prý se zveličují nebo zmenšují. Tu a tam dělají se z vesnic dvory, sedlákům
odnímají se proto nejlepší pozemky i pastviny a poddaní jsou překládání do jiných vesnic. Kontribuce však počítá se jako by byli na
dřívější usedlosti. Pozemky selské jsou všude zanedbané, neboť dobytka poddanského stále jest užíváno ku pracím vrchnostenským, tak
že málo v chlévích pobývá a proto nedostává se potřebné mrvy. K robotám musí sedláci bitím doháněni býti. Jelikož si nemohou držeti
k robotě potřebné čeládky, jsou ku práci polní přibrány docela malé, nedospělé děti, což jest na újmu jejich tělesnému vývoji. Všude
stěžovali si poddaní, že nedostali z poslední války náhrad za přechovávání vojska, za dodávky přípřeže. Odváží-li se kdo těchto peněz od
vrchnostenských úřadů žádati, bývá odmrštěn, při čemž mu bývá ještě vyhrožováno. Je-li poddaný vědom svého práva a odváží-li se svoji
vrchnost u krajského úřadu žalovati, tu prý sice bývá k vyšetření stížnosti vyslána komise, ale užívá obyčejně pohostinství
vrchnostenských úředníků, kteří o jejím příchodu jsou předem zpraveni, a poddaný zůstává v neprávu. Robota prý je všude neurčitá,
nevymezená a závislá na libovůli úředníků, kteří povolávají sedláky ku pracím robotním jen za pěkné povětrnosti, takže jen za nepohody
mohou se sedláci o své pozemky starati.“ ⇐
Vzpoura selského lidu r. 1776.
Z předešlého vidíme, jak neutěšený byl tehdy život selského lidu, který sténal pod tíží roboty, která od vrchnosti byla rozmnožována
nesvědomitě. Proto nelze se diviti, že roku 1776 bylo pozdvižení selské takřka všeobecné a proniklo i do klidných jinak vísek panství
polenského. V Poděšíně byl však zachován klid. Svědčí o tom list Karla knížete z Dietrichštejna a hraběte z Pruskova, který odměňuje
věrnost a poslušnost rychtáře Jana Rosického v Poděšíně „ že včas toho v království českém vzniklého sedláků pozdvižení, nejenom sám
pokojně se choval, ale taky, jakožto tehdejší rychtář, svěřenou mu obec ode všeho kvaltování a svévolnosti zdržel.“ Rychta jeho byla
prohlášena v dotčeném obdarovacím listě za privilegovanou a dědičnou a povolen při ní výčep piva a kořalky. Tyto nápoje bylo mu však
odbírati z vrchnostenských pivovarů a vinopalen a vlastním potahem bez přispění povozů robotních je odvážeti. Mino to byla zmíněná
rychta osvobozena od břemene roboty.
Poděšín roku 1782 a 1784.
Poděšín měl roku 1782, 35 čísel, rodin bylo 45, sedláků 18, všeho obyvatelstva bylo 178, z nich 98 žen. Roku 1784 měl Poděšín 36 čísel,
rodin 46, sedláků 17, všeho obyvatelstva 169, z nich 90 žen.

Inzerce
-FRITAGRO Nížkov s.r.o. prodává sušené brambory za výhodnou cenu 735.-Kč/q.Informace telefon 675 115 nebo 675 126.
-Obecní úřad nadále nabízí k prodeji mandl který zde zůstal po svazu žen. Cena dohodou.
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