Ročník 15
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2011

Úvod.
Vážení občané. Toto číslo nám trvalo opravdu dlouho. Máme za sebou léto, skončily
prázdniny a školáci se vrátili do škol. Počasí v září i v říjnu bylo nadmíru krásné. V obci je
postaven poslední z plánovaných chodníků. Další část obce tak doznala zlepšení vzhledu a
hlavně bezpečnosti na silnici. Hasiči pořádali v Poděšíně okrskové kolo závodů a účastnili
se úspěšně okresního kola a dále několika dalších soutěží v okolí. Na budově školy proběhla
částečná oprava střechy se zrušením několika nepoužívaných komínů. Probíhá příprava na
opravy dalších cest.
J.Dočekal
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Narodila se Petruška Rosecká č.70.
Hasiči měli v KD školení.
Proběhl svoz nebezpečného odpadu
Narodil se Kryštof Šimek č.25.
Prořez stromů po obci.
Zahájena stavba nového chodníku k Nížkovu.
Tradiční pouť, ráno chladno, odpoledne hic.
Asfaltování silnice u nového chodníku.
Přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
8. třída nížkovské školy za historií Poděšína.
V Poděšíně pořizovala šot TV Prima.
Proběhla oprava rozhlasu.
Konec školního roku ve školce.
Nové kulaté razítko se znakem obce.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.4.2011 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
45. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
46. Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice na kvalitu pitné vody
z dodávané z veřejného vodovodu, která proběhla 8.3.2011.
47. Zápis a usnesení z výroční členské schůze Lesního družstva v Polné.
48. Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mateřské škole
Poděšín za rok 2011.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
49. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
50. Finanční příspěvek na zhotovení hasičské vlajky pro SDH v Poděšíně ve výši 80%
nákladů na výrobu vlajky, ale maximální cenu 32.000,-Kč, – 7 hlasů pro.
51. Dodatek ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700167979000010 mezi obcí
Poděšín a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, – 7 hlasů pro.
52. Smlouvu o dílo č. 02/2011 mezi obcí Poděšín a firmou Ing. Josef Pitka – STAKO,
Lesní 30, Žďár n.S. na vybudování chodníku podél silnice III/3539 a III/3510 v obci
Poděšín za 250.000,-Kč, – 7 hlasů pro.
53. Příspěvek SDH v Poděšíně ve výši 1.000,-Kč. na okrskovou hasičskou soutěž, která se
bude konat 22.5.2011 v Poděšíně, – 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
54. Veřejný záměr na půjčky z FRB, v maximální výši 30.000,-Kč na jednu půjčku, –
7 hlasů pro.
Z. Jaroš

Usnesení zastupitelstva obce ze dne30.6.2011 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
55. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
56. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
57. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu mezi obcí Poděšín a firmou ASEKOL s.r.o. Československého exilu 2062/8, 143
00 Praha 4, – 7 hlasů pro.
58. Udělení plné moci firmě ODAS, Miloslav Odvárka, nám. Republiky 61/20, 59101
Žďár n.S., aby předávala elektrozařízení pocházející z domácností, zpětně odebraná
v rámci mobilního svozu v obci, společnosti ASEKOL s.r.o. Československého exilu
2062/8, 143 00 Praha 4, – 7 hlasů pro.
59. Příspěvek Základní škole Nížkov ve výši 2.000,-Kč. na akci HELE LIDI, což je
program pro zdravotně postižené žáky, – 7 hlasů pro.
60. Smlouvu číslo 1/2011 a 2/2011 z FRB mezi obcí Poděšín a Jiřím Enderlem ze dne
3.6.2011, – 7 hlasů pro.
61. Smlouvu o dílo číslo 0911, mezi obcí Poděšín a firmou P-spektrum, spol. s.r.o.,
Dražovice 72, okr. Vyškov na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro
akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Poděšín, – 7 hlasů pro.
2

Zpravodaj obce Poděšín č.1/2011

62. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Roman Chmelík, Pražská 170/II, 566 01 Vysoké
Mýto o poskytování konzultací a zpracování žádostí o dotační pomoc z EU, – 7 hlasů
pro.
63. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č.
UZSVM/BZR/338/2011 - BZRM, mezi obcí Poděšín a ČR – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár n.S., – 7 hlasů pro.
64. Od 1. července 2011 zvýšit cenu vodného na 18Kč/m3, – 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce ukládá:
65. Ředitelce Mateřské školy, odstranit závady na tělovýchovném nářadí dle protokolu o
odborné technické kontrole, – 7 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce projednalo:
66. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce, která byla vyvěšena na úřední desce od 6.
června do 23. června 2011, kterou zastupitelstvo obce schválilo s výhradou a byla
přijata následující opatření:
Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce zaúčtovat podíly v Lesním družstvu Polná.
Termín: Ihned.
Zodpovídá: správce rozpočtu, – 7 hlasů pro.
67. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce od
2. května do 18. května 2011. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2010 byl schválen
bez výhrad, – 7 hlasů pro.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 3. 2011:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

53 843,00 Kč
1 594 861,55 Kč
1 648 704,55 Kč

J. Dočekal

Obec.
Kontrola hospodaření.
Dne 24.5.2011 od 8:00 hodin proběhl na obecním úřadě finanční audit. Kontrolu
z krajského úřadu provedla p. Lenka Sušilová, za naší obec se zúčastnil starosta Zdeněk
Jaroš a pokladník Jaroslav Dočekal. Audit se provádí pravidelně každý rok a je pro obce
povinný. Podrobnou zprávu o výsledku kontroly najdete v archivu Úřední desky na našem
webu:
http://www.podesin.cz/obecni-urad/uredni-deska/?archiv
J. Dočekal

Odpad.
Od pátku 3. června do pondělí 6. června byl u kulturního domu přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Kontejner byl opět zcela naplněn a tak ho pravděpodobně na podzim
znovu objednáme, aby se odpadky neválely po okolí. Dále žádám občany o lepší třídění
odpadu. Bílé sklo dávejte do bílých kontejnerů, barevné a tabulové sklo (z oken, skleníků
apod.) patří do kontejneru pro barevné sklo, to je zelený kontejner. Ještě upozorňujeme
majitele psů, že na veřejných prostranstvích se psi můžou pohybovat pouze na vodítku
v doprovodu osoby.
Z. Jaroš
3

4.11.2011

Prázdniny.
Mateřská škola v Poděšíně měla být po dohodě s rodiči a obecním úřadem uzavřena o
hlavních prázdninách 6 týdnů, a to od 11.7. do 19.8.2011. Z důvodu nemocnosti
přihlášených dětí však byla uzavřena již od pondělí 4. července 2011. Provoz byl zahájen v
pondělí 22. srpna 2011.
Z. Jaroš

Chodník v lokalitě k Nížkovu.
Dne 26. dubna došlo k vytyčení a předání staveniště vítězné firmě STAKO - Pitka Josef ze
Žďáru n.S. Stavba chodníku je od bývalé čekárny po cestu u Václava Doležala. Dne 28.
dubna byla zahájena stavba bagrováním chodníku. Jelikož došlo k rozšíření silnice, což
požadovala ve stavebním řízení správa a údržba silnic, byl vybagrován kufr pod silnicí do
větší hloubky, než pro chodník. Od 2. dubna došlo k zasypání kamenem, navážení a rovnání
drtě a hutnění. Od 10. dubna byly betonovány obrubníky a od 16. dubna byla položena
dlažba. 24. dubna byla dvěma vrstvami asfaltována silnice u chodníku a 25. dubna byla
stavba dokončena dorovnáním terénu. Stavba chodníku stála 250.000,-Kč. Toto je zatím
poslední plánovaná stavba chodníku v naší obci.
Z. Jaroš

Lesní družstvo v Polné.
V pondělí 6. prosince proběhla první schůze lesního družstva po obecních volbách. Na této
schůzi došlo nejprve k odvolání představenstva a kontrolní komise, z důvodů
změn, některých zástupců obcí po volbách. Dále bylo zvoleno nové představenstvo ve
složení: předseda: Jindřich Skočdopole – Polná, členové: Jiřina Dvořáková – Rosička,
Lubomír Slabý – Sirákov, Josef Málek – Věžnice a Jiří Vomela – Věžnička.
Kontrolní komise: předseda: Bohuslav Vacek – Záborná, členové: Zdeněk Jaroš – Poděšín a
Petr Pometlo – Brzkov.
Nájemné za rok 2010 bude vyplaceno v částce 2.800,-Kč. za jeden podíl, to je pro naši obec
84.000,-Kč.
Členská schůze schválila nákup traktoru s lesní nástavbou, za předpokladu získání
minimálně 34% dotace.
Z. Jaroš

Nové Razítko.
Do čtvrtka 28. srpna používal obecní úřad 4
různá razítka. Dvě razítka hranatá s nápisem
„OBECNÍ ÚŘAD PODĚŠÍN“ a „OBEC
PODĚŠÍN“. První razítko se používá hlavně
v poštovním styku a druhé, kde se jedná o
majetku obce, např. faktury, příkazy do
banky apod. Dále dvě razítka kulatá se
státním znakem taktéž s nápisem „OBECNÍ
ÚŘAD PODĚŠÍN“ a „OBEC PODĚŠÍN“.
První razítko se používá hlavně při zápisech
a rozhodnutích obecního zastupitelstva.
Druhé
se
používalo
u majetkových
rozhodnutí, např. smlouvy, prodej a koupě pozemku apod. Změnou zákona již obce
nemůžou používat kulaté razítko se státním znakem a nápisem „OBEC PODĚŠÍN.“ Proto
zastupitelé nechali udělat nové razítko se znakem obce Poděšín a nápisem „OBEC
PODĚŠÍN“, které navrhl František Rosecký a vyrobila ho firma Alfa Žďár n.S,
Z. Jaroš
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Psi.
Na každém obecním úřadě je veden soupis psů. Ne jinak je tomu i u nás v Poděšíně.
Bohužel v naší obci je buď psů málo, což se podle štěkotu nezdá, a nebo nejsou přihlášeni
na předepsaném tiskopise. Přihlášeného psa mají: Dobrovolná Marie č.37, Enderle Jiří č.69,
Flesar Stanislav č.7, Formánek Kamil č.44, Jágrová Marie č.2, Jaroš Zdeněk č.79, Matoušek
Milan č.87, Nejedlý Alois č.91, Řeháček Vladimír č.59, Sobotka Zdeněk č.21, Vejvoda
František č.50, Vejvodová Marie č.50, Vencovská Monika č.38, Dočekal Jaroslav č.9.
Kdo se v tomto seznamu nenašel a psa vlastní, má možnost si na obecním úřadě vyzvednout
tiskopis a psa přihlásit. Zastupitelstvo obce zvažuje, že ten, kdo nebude mít psa
přihlášeného, tak od roku 2012 za něj bude platit dvojnásobek, to je 200,-Kč.
Z. Jaroš

Prořez stromů.
V poslední dekádě měsíce dubna provedli zastupitelé obce Jiří Enderle a František Vejvoda
prořez větví vzrostlých stromů po celé naší obci. Příští rok se bude akce opakovat.
Z. Jaroš

Historie.
V úterý 7. června si vyrazila šestá a sedmá třída nížkovské školy pod vedením učitelky
Hany Kučerové na pracovní výlet po stopách historie obce Poděšín. Sraz účastníků se
starostou obce byl v osm hodin na odpočívadle u sochy Stromu. Starosta nejprve pověděl
žákům o historii obce a potom odpovídal na dotazy. Po tomto úvodu šli žáci k Řeháčkovým,
kde zpracovávali materiál, který si buď přinesli z domu, stáhli z internetu, a nebo nově
získali v úvodu dne. Z Poděšína se zúčastnily žákyně Řeháčková Ivana a Musilová Hana.
Z. Jaroš

Oznamovatel.
- 8.11.2011, 15:30-15:45 Svoz nebezpečného odpadu u Jednoty
- 11.11.-14.11.2011
Kontejner na velkoobjemový odpad u kulturního domu

J. Dočekal

Hasiči.
Okrsková soutěž v Poděšíně.
V neděli 22. května odpoledne proběhla v Poděšíně na hřišti za pěkného a slunečného počasí
okrsková hasičská soutěž okrsku Nové Veselí.
Celou soutěž připravoval a občerstvení zajišťoval velmi úspěšně náš sbor, pod vedením
starosty Vladimíra Řeháčka a velitele Davida Nejedlého. Akci velel okrskový velitel
Stanislav Chalupa z Nového Veselí. Soutěže se účastnilo 9 družstev mužů do 40-ti let, jedno
družstvo mužů nad 40 let z Újezda a jedno družstvo žen z Nového Veselí.
Každé družstvo muselo absolvovat tři soutěžní disciplíny a to teorii, překážkovou dráhu 8x50
metrů a požární útok. Naše družstvo ve složení Bláha František, Dočekal Tomáš, Enderle
Petr, Flesar Vladislav, Chvátal Alois, Nejedlý David, Palas Luboš, Sláma Antonín, Sláma
Pavel obsadilo celkově velice pěkné druhé místo.
Výsledky okrskové soutěže:
Č. Družstvo
1. Újezd
2. Poděšín
3. Kotlasy
4. Budeč
5. Sirákov A

Útok
50,28
53,03
59,60
63,93
61,30

Č. Družstvo
6. Matějov
7. Sirákov B
8. Březí n. O.
9. Nové Veselí

Štafeta Celkem
71,07
121,35
71,00
124,03
72,50
132,10
69,28
133,21
72,00
133,30

Útok
60,62
69,36
81,30
75,91

Štafeta Celkem
75,61
136,23
78,59
147,85
73,84
155,14
80,07
155,98
Z. Jaroš
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Okresní kolo SDH okresu Žďár nad Sázavou v Petrovicích.
Dne 18. 6. 2011 se v Petrovicích u Nového Města na Moravě konalo okresní kolo hasičské
soutěže v klasice. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů i žen. Okrsek Nové Veselí zde
reprezentovali družstva z SDH Újezd a SDH Poděšín, jakožto první dva vítězové okrskové
hasičské soutěže. Soutěžilo se v tradičních disciplínách (požární útok, štafeta 8x 50m a
teorie), ovšem za mnohem přísnějších podmínek a pravidel. Naše družstvo soutěžilo ve
složení: Chvátal Alois (velitel), Flesar Vladislav (strojník), Nejedlý David, Bláha František,
Palas Luboš, Dočekal Tomáš, Sláma Antonín, Enderle Petr a Sláma Pavel. S celkovým
časem 130, 47s obsadilo krásné 4. místo. Nutno však podotknout, že čas v disciplíně požární
útok byl druhý nejlepší. Bohužel 2 chyby v teorii posunuly naše družstvo až za bednu vítězů.
Přesto je to pro náš sbor velký úspěch a výborná reprezentace okrsku Nové Veselí.
Č. Družstvo
1. Ostrov n. O.
2. Pikárec
3. Újezd
4. Poděšín
5. Daňkovice
6. Nyklovice
7. Lavičky

Útok
51,6
52,73
56,3
52,26
60,9
59,14
62,34

Štafeta
66,78
68,72
66,19
68,21
70,41
69,18
71,69

Teorie Celkem
0
118,38
0
121,45
0
122,49
10
130,47
0
131,31
5
133,32
5
139,03

Č. Družstvo
8. Chroustov
9. Vepřová
10. Lísek
11. Chlumětín
12. Bobrůvka
13. Níhov
14. Rožen. Paseky

Útok
63,17
71,36
66,7
89,88
82,11
69,87
84,41

Štafeta
66,13
65,65
77,59
69,5
77,28
65,6
69,81

Teorie Celkem
10
139,30
5
142,01
10
154,29
0
159,38
0
159,39
30
165,47
45
199,22
R. Nejedlá

Soutěž o pohár starosty obce Olešenka.
Dne 11. června 2011 se již tradičně naši hasiči a hasičky zúčastnili soutěže v požárním sportu
konající se v Olešence. Po zahájení došlo ke změně pravidel týkajících se přítomnosti muže
v ženském družstvu – taková družstva by byla počítána mezi mužská. I naše hasičky jednoho
měly a z tohoto důvodu poprosily členku SDH Česká Jablonná Radku Novotnou o výpomoc.
Tímto jí celý sbor velice děkuje.
Družstva SDH Poděšín poměřila síly s dalšími 11 mužskými a 6 ženskými družstvy. Muži
soutěžili ve složení: Zdeněk Sobotka (strojník), František Bláha, David Nejedlý, Luboš
Palas, Lukáš Flesar, Antonín Sláma a Pavel Sláma. S časem 37,20 sekund získali 6. místo.
Ženské družstvo soutěžilo v zastoupení: Stanislava Slámová (strojník), Šárka Palasová,
Radka Novotná (SDH Č.J.), Naděžda Sobotková, Libuše Dočekalová, Růžena Slámová a
Lenka Doležalová. Požární útok úspěšně dokončily s časem 34,92 sekund, umístily se na
bronzové příčce a domů si dovezly krásný pohár. Večer pokračoval tradiční taneční zábavou
se skupinou Gallen.
Šárka Palasová, Libuše Dočekalová ml.

Soutěž o pohár starosty v Sázavě.
Dne 9.7. 2011 soutěžili naši hasiči v Sázavě. V konkurenci 15 soutěžících se neztratili a
svým časem 54 s se dostali na „bednu“ a získali 3. místo. Soutěžilo se zde klasických
způsobem, ale bez štafety. Zvítězil Pikárec, druhá byla Vepřová. V kategorii žen soutěžilo 5
družstev a vyhrála Velká Losenice. Za Poděšín soutěžili: Vladislav Flesar, Palas Luboš,
Sláma Antonín, Sláma Pavel, Dočekal Tomáš, Sobotka Zdeněk, Doležalová Lenka, Nejedlý
David, Slámová Růžena. Blahopřejeme.
J. Dočekal

Bohdalovský pohár.
Dne 3.9. 2011 se naši hasiči zúčastnili soutěže v „klasice“ v Bohdalově. Zde v konkurenci 9
družstev skončili na 5. místě. Nebýt 30 trestných bodů, čas útoku by nás posunul na druhé
místo.
J. Dočekal
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Poděšín-soutěžící.

Poděšín-diváci.

Petrovice-před útokem.

Petrovice-před štafetou.

Olešenka-ženy před útokem.

Olešenka-muži před útokem.

Sázava-po závodech.

Bohdalov-před útokem.
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Školka.
MŠ ve žďárské knihovně.
V pátek 29. 4. 2011 vyjely děti z Mateřské školy v Poděšíně na výlet do Městské knihovny
ve Žďáře nad Sázavou. Oddělení pro děti a mládež si pro ně připravilo pořad: "Kůzlátka,
děťátka, otvírejte vrátka." Povídání na téma komunikace s cizími lidmi proběhlo ve
spolupráci s Policií ČR. Na toto téma se také děti zúčastnily výtvarné soutěže, na jejíž
vyhodnocení se teprve čeká.
Hana Řičanová

V knihovně s policií.

Morana.

Jarní tradice.
Celý duben prožívaly děti z mateřské školy ve znamení lidových tradic a zvyků. Rozloučily
se se zimou, vynesly za doprovodu písní Moranu a zapálenou ji vhodily do místního potoka.
Poté ozdobily jarní větvičku veselými pentličkami a začaly již připravovat Velikonoce.
Malovaly, pletly pomlázku, pekly ptáčky z kynutého těsta, sázely obilí, koledovaly...
Hana Řičanová

MŠ v ZOO.
Ve středu 25. května 2011 odjely děti z Mateřské školy v Poděšíně na výlet do ZOO v
Jihlavě. Společně s dětmi ze školky z Hamrů nad Sázavou si užily nejen zvířátek, ale i stále
nově přibývajících atrakcí. Odměnou za hezké chování byla dětem projížďka vláčkem po
celé ZOO.
Hana Řičanová

V ZOO.

Ve škole.
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Školička.
Během měsíce května a června probíhal ve vzájemné spolupráci se ZŠ výchovně vzdělávací
projekt: "Školička." Celkem devětkrát navštívily děti z Mateřské školy Poděšín Základní
školu Nížkov. Společně s dětmi z ostatních vesnic se tak připravily na vstup do Základní
školy. Děkujeme paní učitelce Stránské, která bude učit právě tyto budoucí prvňáčky.
Hana Řičanová

Rozloučení s předškoláky.
16. června jsme se společně s rodiči a přáteli školy rozloučili s dětmi, které budou odcházet
do Základní školy v Nížkově.
Děti si připravily pásmo písniček a říkadel. Ti, kteří hrají na flétnu, společně zahráli. Poté
přišel rytíř, který pasoval předškoláky na školáky. Pasovaní školáci dostali šerpy a pamětní
knížku. Závěrem pěkného odpoledne byla Pohádková cesta na školní zahradě, kterou si
připravila rodina Sobotkova ze Sirákova. Tímto jim moc děkujeme za čas, který dokáží
věnovat dětem.
Hana Řičanová

Školáci.

Zdravotní sestry.

Vystoupení zdravotních sester.
V úterý 21. června přijela do naší Mateřské školy návštěva ze Zdravotní školy ve Žďáře nad
Sázavou. Studentky si připravily pro děti program s tematikou první pomoci, volání rychlé
pomoci a ošetřování úrazů. Děti si vyzkoušely zacházení s obvazem, poslouchaly lidské
srdce, dělaly masáž srdce, dýchání z úst do úst na umělém člověku. Děvčatům se velmi
povedlo děti zapojit a dětskou hravou formou je i něco naučit.
Hana Řičanová

Zápis do školky.
Dne 31. března 2011 od 14.00 do 15.30 hod. proběhl v budově školy zápis dětí pro školní rok
2011 - 2012.
Přijaté děti pro nový školní rok:
Barbora Šimková, Pavel Palas, František Rosecký, Tereza Jágrová, Matyáš Navrátil: všichni
z Poděšína. Jaroš Jiří, Jaroš Martin a Matěj Neubauer ze Sirákova. Markéta Jarošová, Zuzana
Kirchslangerová, Vladislav Korecký a Ema Zmeková z Polné. Školka bude zcela naplněna.
Z. Jaroš
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Putování po našem okolí – 12. část.
Hrady, zámky, zříceniny –
Zámek Žďár nad Sázavou
Historické centrum města Žďáru nad
Sázavou se nachází v areálu bývalého
cisterciáckého
kláštera,
dnešního
barokního zámku Dr. Radslava Kinského.
Komplex zámku s klášterem stojí na okraji
města a je sevřen Konventním a Branským
rybníkem. Několik nádvoří areálu je
obestavěno
barokně
upravenými
budovami.
Založení kláštera ve Žďáru inicioval otec
Svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova.
Jeho nápad však realizovali až jeho zeťové
Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka. Za
tímto účelem pozvali v roce 1252 z
Nepomuku
skupinu
cisterciáckých
mnichů, kterým na výstavbu kláštera
darovali pozemky a v dědictví odkázali
část svých majetků. Klášter prošel všemi
historickými i společenskými změnami.
Za husitských válek byl vydrancován a
vypálen. K obnově došlo až za vlády krále
Jiřího z Poděbrad. Kardinál František z
Ditrichštejna jej v roce 1606 přičlenil k
biskupským statkům. Obnovitelem a také
druhým zakladatelem kláštera se stal
cisterciácký opat Jan Greifenfels z
Greiferifelsu. Největšího rozkvětu dosáhl
klášter v první polovině 18. století za
řízení opata Václava Vejmluvy. V té době
došlo k rozsáhlé barokní přestavbě
objektu, která byla svěřena architektu Janu
Santinimu. Vedle úprav kostela, dolního
hřbitova
a
stavby
kostela
Jana
Nepomuckého na blízké Zelené hoře (dnes
památka UNESCO), byla nejcennější
úprava opatství, které získalo Čtvercový
uzavřený ráz. Tato část areálu byla
účelově zařízena jako akademie šlechtické
mládeže, konírny a jízdárny. Nejcennější
je však prelatura v jižním křídle opatství,
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tvořící jeho vstupní část. Na dostavbě
prelatury se podílel pražský stavitel F. M.
Kaňka. Z původní vnitřní výzdoby
prelatury je nejvzácnějším freska v
hlavním sále od F. Töppera. Kromě
štukových stropů je zde také uložena
dřevěná plastika Madony od pražského
sochaře Jäckla z roku 1706.
Zrušení kláštera ve Žďáru uspíšil rozsáhlý
požár dne 16. července 1784, kdy z
podnětu posledního opata Otta Steinbacha
došlo později 13. října k jeho
definitivnímu zavření. V roce 1826 koupil
Žďárský statek Josef Vratislav z Mitrovic
pro
knížete
Františka
Josefa
z
Ditrichštejna-Prokau-Leslie.
Poté
jej
vlastnili Clam-Gallasové a posledními
majiteli žďárského sídla byl do roku 1945
rod Kinských.
Po roce 1945 se stal zámek státním
majetkem. V současné době zde najde
návštěvník vedle Správy hospodářství Dr.
Kinského a Správy farnosti řadu
zajímavých expozic a výstav. Světoznámé
je muzeum knihy, největší svého druhu v
Evropě, stálá výstava „300 let klavíru“,
expozice ze života architekta Jana
Santiniho Aichla, Galerie Kinských a další
příležitostné výstavy a akce. V areálu
zámku se také nachází konventní kostel
Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní
škola v regionu, muzeum místního
hasičského sboru, pro odpočinek kavárna a
čajovna.

(http://www.atlasceska.cz/krajvysocina/zamek-zdar-nad-sazavou/)

J. Dočekal
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Sport.
Výsledky druhé poloviny.
OP 3. třídy:
Poděšín – Malá Losenice 11:7; – Netín "B" 7:11; – Sokol Žďár "C" 9:9; – TJ Žďár "F" 4:14;
– Uhřínov 6:12; – Polnička "B" 7:11; – Bystřice n.P. Orel 7:11; – Dolní Heřmanice 15:3; –
Sázava 6:12.
Úspěšnost hráčů: Brabec Zdeněk 62/11-82,26 %, Eliáš Bohuslav 21/10-67,74 %, Jaroš
Radim 34/23-59,65 %, Kourková Jana 18/24-42,86 %, Štikar Jaroslav 24/45-34,78 %,
Neubauer Aleš 3/9-25,00 %. Poděšín „A“ skončil na 5. místě.
Z. Jaroš

OP 4. třídy:
Poděšín "B" – Škrdlovice 8:10; – Jámy 11:7; – Doubravník 1:17; – Vepřová 4:14; – Lhotky
"C" 5:13; – Borovnice 2:16; – Netín "C" 7:11; – Dolní Heřmanice 16:2; – Nížkov "D" 10:8.
Úspěšnost hráčů: Landová Jitka 24/25-48,98 %, Neubauer Aleš 30/38-44,12 %, Jaroš Zdeněk
20/39-33,90 %, Musil David 11/25-30,56 %, Vejvodová Marie 3/31-8,82 %. Poděšín „B“
skončil na 9. místě.
Z. Jaroš

OP 5. třídy:
Poděšín "C" – Nové Město „B“ 4:14; – Borovnice „B“ 6:12; – Nové Dvory „B“ 11:7; – Nové
Město Orel 6:12; – Velká Bíteš "C" 3:15; – TJ Žďár "G" 6:12; – Bory 10:8; – Bystřice n.P.
Orel 5:13; – Malá Losenice "B" 11:7.
Úspěšnost hráčů: Smolík Jaroslav 47/21-69,12 %, Maša Stanislav 40/28-58,82 %, Šustr
Radek 35/25-58,33 %, Maša Petr 11/53-17,19 %, Maša Pavel 1/11-8,33 %. Poděšín „C“
skončil na 5. místě.
Z. Jaroš

Turnaj Ledeč n.S.
2. dubna se v sokolovně v Ledči n.S. uskutečnil již 34. ročník velmi prestižního a silně
obsazeného turnaje ve stolním tenise, kterého se účastnilo 41 hráčů z 12 oddílů. Překvapivě
vyhrál náš občan Franta Bláha.
Dvouhra:
1. Bláha František - Nížkov
2. Švarc Ivo – Sokol Sadská
3. Benuš Petr – Sokol Čáslav
4. Filip Bohuslav – Sokol Nížkov
5. Adam Ondřej – ChS Chotěboř
6. Kovář Dušan – Sokol Jemnice
7. Koutník Josef – Jiskra Havl. Brod
8. Hruška Josef – ChS Chotěboř
Dvoučlenná družstva:
1. Filip B. / Pospíchal O. – Sokol Nížkov
2. Koutník J. / Kovář D. – Sokol Jemnice/ Havl. Brod
3. Hruška J. / Adam O. – ChS Chotěboř
4. Bláha Fr. / Flesarová M. – Sokol Nížkov
Z. Jaroš
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OP 3.třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orel Bystřice n.P. A
Polnička B
TJ Žďár n.S. F
Sázava A
Poděšín A
Sokol Žďár n.S. D
Malá Losenice A
Uhřínov A
SK Netín B
Dolní Heřmanice A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
13
9
9
8
7
6
5
7
0

1
1
1
1
2
4
4
6
1
1

2
4
8
8
8
7
8
7
10
17

216:108
199:125
172:152
158:166
174:150
157:167
149:175
167:157
151:173
77:247

49
45
37
37
36
36
34
34
33
19

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
12
10
9
7
7
4
4
1

0
2
2
4
1
2
0
1
0
0

2
2
4
4
8
9
11
13
14
17

223:101
228:96
203:121
189:135
173:151
153:171
137:187
134:190
118:206
62:262

50
48
44
42
37
34
32
27
26
20

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
13
12
10
9
8
8
6
4
0

3
1
1
3
1
2
1
0
1
1

2
4
5
5
8
8
9
12
13
17

208:116
208:116
193:131
183:141
155:169
164:160
172:152
108:216
125:199
104:220

47
45
43
41
37
36
35
30
27
19

OP 4.třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vepřová A
Borovnice A
Doubravník A
Nížkov D
Lhotky C
Škrdlovice A
SK Netín C
Jámy A
Poděšín B
Dolní Heřmanice B

OP 5.třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nové Město B
TJ Žďár n.S. G
Orel Bystřice n.P. B
Orel Nové Město A
Poděšín C
Bory A
Borovnice B
Velká Bíteš C
Malá Losenice B
SK ACO Nové Dvory B

Žebříček TJ Poděšín.
1. Brabec Zdeněk (15 odehraných utkání) 41,13; 2. Jaroš Radim (14) 29,83; 3. Kourková
Jana (10) 21,4; Štikar Jaroslav (16) 17,39; 5. Landová Jitka (13) 16,77; 6. Neubauer Aleš
(17) 15,91; 7. Smolík Jaroslav (17) 13,83; 8. Jaroš Zdeněk (16) 12,07; 9. Maša Stanislav (17)
11,76; 10. Šustr Radek (15) 11,67; 11. Musil David (9) 11,32; 12. Maša Petr (17) 3,44; 13.
Vejvodová Marie (9) 3,28; Dále hráli: Eliáš Bohuslav (8); Myslivec Tomáš (4); Dajč Jiří (3)
a Maša Pavel (2).
Z. Jaroš

Okresní žebříček, umístění našich odchovanců.
10. Bláha František, TJ Sokol Nížkov; 21. Flesarová Marcela TJ Sokol Nížkov; 41. Jaroš
Petr TJ Sokol Nížkov.
Z. Jaroš
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Obec Poděšín za 2. světové války – 1. část.
Školní seminární práce se týká průběhu druhé světové války v malé obci Poděšín na
Vysočině. Seznámí čtenáře podrobně se změnami, které Němci po vyhlášení protektorátu
Čechy a Morava provedli, mezi které patřilo například zavedení řízeného zásobování a s tím
související zavedení odběrních lístků na oděvy a potraviny. Dále vysvětluje, jaká byla v této
době ekonomická situace v obci a uvádí i pár informací o poděšínské škole a školství
samotném v tehdejší době.
Též informuje o osudu mladé obyvatelky Poděšína, která musela spolu s ostatními
občany odejít pracovat do Německa do válečného průmyslu. Čtenáři se mohou dočíst i o
pobytu německých uprchlíků v obci.
Seminární práce zároveň uveřejňuje autentické vypravování o zážitcích s Němci, kteří
museli v obci po vyhlášení všeobecné pracovní povinnosti po skončení války pracovat, a také
s Rudou armádou, která obcí procházela a dokonce v ní i několik nocí přenocovala, a to pár
dní po kapitulaci Německa, než se vojáci navrátili domů.

Úvod
Vybrala jsem si téma „Druhá světová válka v naší obci“, protože se mě toto téma svým
způsobem dotýká, jelikož jde o dějiny obce, ve které jsem se narodila a ve které celý svůj
život žiji. Využila jsem vzpomínek mého dědečka, kterému v roce, kdy začala 2. světová
válka a kdy se naše země dostala pod nadvládu Němců, bylo 18 let – tedy přesně tolik, kolik
je mně nyní. Mohla jsem se tedy i zamyslet nad propastnou rozdílností našich životů v těchto
letech, které dělí přesně 72 let, což není zase tolik. V dnešní moderní době si jistě
nedovedeme pořádně představit, že bychom žili jako lidé před několika desítkami let, neměli
nákupní centra a supermarkety narvané k prasknutí zbožím, ale dostávali bychom malý příděl
oděvů i potravin, a to pouze chleba, masa a mléka. Nebo že by nás autobus či prostředky
městské hromadné dopravy nedovezly přímo ke škole či do práce, ale že bychom i v tom
největším mrazu museli chodit dlouhé kilometry pěšky. Proto by si měl člověk dnešního
svobodného světa vážit, ale neměl by ani zapomínat na strasti našich předků, o kterých bych
se chtěla ve své seminární práci zmínit.
Tato práce pojednává o životě necelých čtyř set obyvatel malé vesničky Poděšín na
Žďársku (kraj Vysočina) v letech 1939-1945, v nichž se naše země stala protektorátem
Čechy a Morava a kdy probíhala druhá světová válka.
Informací o obci Poděšín z těchto let, ale i z let dřívějších, existuje docela dost, ať už ve
vzpomínkách lidí, kteří si sami tímto obdobím prošli, ve vzpomínkách jejich dětí a vnoučat,
ale i v písemné podobě. Mě osobně se do rukou dostaly všechny existující písemné prameny,
které naše obec vlastní, tedy kronika – Pamětní kniha obce Poděšín, a dvě kroniky školní –
jedna z nich, díl 3., končí začátkem války, na ní navazuje díl 4. Kdokoliv si může naprosto
přesné znění Pamětní knihy přečíst na internetových stránkách obce Poděšín.
Tyto tři knihy se staly zdrojem mého čerpání informací potřebných k sepsání seminární
práce. Rozhodla jsem se také navštívit náš okresní archív ve Žďáře nad Sázavou. Zde mi ale
byly nabídnuty dvě kopie a jeden originál těch kronik, které jsem měla doma půjčené od
pana starosty. Ostatní písemnosti, které jsem si zde přečetla, byly osobního charakteru a
zabývaly se např. schůzemi národního výboru nebo pozemky a majetky občanů, obecné
informace z průběhu války se odtud tedy čerpat nedaly. Nejcennějším pramenem pro mě ale
bylo vyprávění a zkušenosti mého dědy, který si válkou v mladém věku sám prošel.
Informace ze zdrojů jsem se snažila seřadit chronologicky a čerpala jsem z jednotlivých
zdrojů tak, aby do sebe vše zapadalo a aby informace z jednoho zdroje byla následně
14
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rozvinuta zdrojem dalším, chtěla jsem se tak dostat do detailů. To znamená, že jsem si něco
přečetla v kronice a následně jsem si toto období vyhledala i ve dvou kronikách dalších,
abych zjistila, zda se něco nepíše i v nich, a abych tomu ještě lépe porozuměla a dozvěděla se
ještě více informací, nechala jsem si to vysvětlit od dědy. Jednotlivé kapitoly jsou seřazeny
tedy tak, aby nám vyložily průběh války v Poděšíně od počátku až do konce.
Seminární práce je členěna na šest kapitol. I když se práce týká války, shledala jsem, že
musím ještě zakomponovat i vznik Protektorátu Čechy a Morava. Tato událost měla rozsáhlé
důsledky pro naši obec i celou zemi, nemohla jsem ji tedy opomenout. Tomuto tématu se
věnuji tedy v kapitole první, kde následně přecházím k počátkům války samotné. V kapitole
druhé jsem se snažila přiblížit, jaké důsledky měly změny v letech 1939-1940 pro naše
obyvatele, co všechno se muselo změnit a s čím vším se museli smířit a soustředila jsem se
zde také na školství. V kapitole další, třetí, jsem se zaměřila na život obyvatel Poděšína ve
válečných letech od roku 1940 až do začátku roku 1945. Kapitolu čtvrtou představuje pouze
vyprávění mého dědy o své sestře, která spolu s dalšími občany musela opustit domov a
nastoupit do práce do Německa. V kapitole páté se zabývám událostmi z roku 1945 a jsou
zde popsány zážitky s Němci i s Rudou armádou. Kapitola poslední krátce informuje o tom,
co se zde dělo těsně po válce.
Mým vlastním cílem této práce bylo dozvědět se co nejvíce informací o historii naší
obce, životních podmínkách a průběhu 2. sv. války tam, kde nyní žiji a o lidech, kteří jsou
mými předky a tyto informace poskytnout veřejnosti. Samozřejmě jsem si chtěla naše
kroniky jednou přečíst, teď se mi tedy naskytla možnost si je na celý půlrok půjčit a důkladně
si je pročíst. Práce by také měla vést k zamyšlení nad minulostí a nad podmínkami, ve
kterých byli naši předci za druhé světové války nuceni žít.

1. Důsledky Protektorátu a války pro občany obce
Samotné druhé světové válce předcházelo vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, které
přineslo do naší obce spoustu změn a znamenalo konec svobodného Československého státu
trvajícího pouhých 21 let. Občané obce se tuto skutečnost dozvěděli z ranního rozhlasu ve
středu dne 15. března 1939. „V obci panoval nevýslovný smutek, neboť se nevědělo, jak
bude dál, ale jinak byl klid a žádné nepokoje.“ Pár dní po této události do obce na motocyklu
přijeli 3 němečtí vojáci. Na obecním úřadě se jeden z nich, jenž uměl česky, zajímal o to, zda
je v obci klid.
Kolem 20. března nastalo horečné nakupování látek a bot. Nikdo totiž nevěděl, zda
kvůli protektorátu nebude vše dražší, či zda vůbec bude vše k dostání – existovala i obava z
toho, že Němci z protektorátu všechno zboží odvezou. Ovšem ne každý měl dost peněz, aby
si mohl pořídit, co chtěl. Důsledkem toho lidé závistivě pozorovali, kolik si kdo nese bot a
balíků s látkami. Nikdo si už nechtěl peníze ukládat, naopak lidé chtěli své úspory vybrat, ale
bylo nařízeno, že peněžním ústavem nesmí být vyplaceno více než 500 K týdně. Tato
nakupovací horečka trvala až do léta. Lidé již pociťovali nedostatek textilií a obchodníci
říkali: „Ještě jednou bude jeden takový frmol a pak nebude nic.“ Nebyla to tak docela
pravda, skupování všeho možného začalo až později.
Když byla 1. září 1939 vyhlášena válka, občané se rychle zásobovali vším, co bylo k
dostání, v obci tedy vypukla další nakupovací horečka. Nikdy nešla na odbyt tak dobře jízdní
kola, hospodářské stroje, mýdla, látky, nitě, petrolej a potraviny všeho druhu. Před obchody
čekaly přímo fronty lidí. Aby v nich ale přece jenom něco zůstalo, bylo vyhlášeno, stejně
jako roku 1937, že obchodník s textilem může prodat pouze 60% z denního výtěžku. Pokud
si tedy někdo denně vydělal 600 K, mohl nyní prodat zboží pouze do 400 K.
(pokračování příště)
Libuše Dočekalová ml.
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3.: Veronika Sobotková, Miroslav Štohanzl, Petr Enderle, Prokop Loubek, Jakub Pospíchal, Jan Bořil
2.: Petra Musilová, Milan Bláha, Kateřina Zvolánková, Jana Pospíchalová, Aneta Pokorná, Simona Strašilová, Josef Brukner
1. řada zleva: Gabriela Kučerová, Kateřina Jarošová, Anna Křesťanová, Jaromír Vlček, Štěpán Havlíček, Pavel Janů

Nahoře jsou učitelky: Hana Řičanová a Dana Trávníčková.
Pod nimi zleva je:
Michaela Enderlová, Stanislav Černý, Jakub Rosecký, Jan Pařík, Martin Prchal, Marek Neubauer, Vojtěch Šlechtický,
Jan Chvátal a Filip Chvátal.
Ve spodní řadě zleva je: Michaela Šlechtická, Daniela Holcmanová, Jan Poul, Ondřej Bláha, Adéla Šimková, Jana Chvátalová, Eliška
Košáková, Richard Marek, Jaromír Jágr, Alžběta Jarošová, Tereza Marková a Andrea Sekničková.
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Tenkrát v Poděšíně. – 6. část.
Jak se žilo – pečení chleba.
Tyto vzpomínky se budou týkat naší rodiny, ale myslím, že i v jiných rodinách žili podobně.
Jak se stravovalo? Hlavní potravinou byly brambory, výrobky z nich a domácí chleba.
Mouka na chleba se mlela z žita. My měli tu výhodu, že mlýn u nás byl tehdy ještě
v provozu. Ze žita se mlela mouka chlebová a výražka. Ta byla světlejší a pekly se z ní
výražkové koláče. Jak se pekl chleba? Upéci dobrý chleba bylo umění. Večer před pečením
se rozmočila v mléce hrudka suchého těsta z minulého pečení, která byla v díži. Přidala se
mouka, vlažná voda a vše se dalo kynout. Díž byla dřevěná nádoba asi 80 cm u dna, k vrchu
trochu zúžená. Musela být tak velká, aby se tam vešlo těsta na deset čtyřkilových bochníků.
Díž se přikryla dřevěnou poklicí a na vrch se daly deky, aby kvas byl v teple. Ráno se těsto
mísilo s moukou a kopistem rozmíchalo, aby bylo správně husté, nechalo se uležet a pak se
dávalo do ošatek, kde ještě dokynulo. Mezitím se zatopilo v pekárně. Po dohoření dříví se
pometlem a hřeblem pec vyčistila od popela a mohl se klást chleba. Dvířka od pekárny ústila
do komory, dříve to byla černá komora, kde ve stropě byl otevřený komín, kam ústily
všechny kouřové roury. Později byl komín uzavřen plechovým poklopem. Po pečení se do
pekárny nanosilo dříví na příští pečení, aby v teplé peci doschlo.
(Pokračování v příštím čísle)
Jaroslav Dočekal nejstarší

Koňské příběhy.
Hubertova jízda.
Protože je sv. Hubert patronem jezdců na koních, pořádají se na jeho počest na podzim tak
zvané Hubertovy jízdy na ukončení sezony. Na tuto jízdu byla také pozvána celá kapela Petra
Spáleného. Protože byla již velká zima, přijel jenom sám Petr s bubeníkem. Tato cesta byla
dosti náročná. Jelo se přes Plíčky na Vysoké, přes Zelenou horu do Kláštera, kde byl krátký
odpočinek. Tam přijeli také hosté v kočáře a přivezli nám malé občerstvení. Dále jsme
pokračovali přes Starý Dvůr. Na závěr této jízdy tak zvaný Máster předjel jezdce, kteří ho po
přeskočení poslední překážky měli dohonit a vzít z jeho ramene liščí ocas, čímž se tato cesta
ukončila. Večer byl sraz všech jezdců a příznivců jezdeckého sportu ve Svratce v hotelu
Mánes. Hostů se sjelo hodně a slavnostním přípitkem byla tato jezdecká slavnost ukončena.

Hubertova jízda dorostenců.
Jak jsem již psal Sv. Hubert je ochránce myslivců, ale také jezdců na koních. Proto se jezdí
na ukončení jezdecké sezony přírodou a na jeho počest tak zvaná Hubertova jízda, na kterou
se těší starší jezdci, ale hlavně dorostenci. Za týden po nás se vydala mládež na tutéž trasu.
Protože bylo více zájemců, byli nasedláni i koně tažní. Od pohraniční stráže, která se začala
motorizovat, jsme přivedli pěkného bělouše jménem Nádech. Byl mladý a velice hodný,
mohl být použit jak ve voze, tak pod sedlem. I tento koník byl také nasedlán. Protože státní
statek nestačil sklidit z pole balíkovou slámu, byla z nich poslední překážka, po které
následovalo tak zvané Halali. Na tomto bělouši jel těžší dorostenec, který se velmi rychle na
tuto překážku rozjel. Koni nevyšla správná vzdálenost před skokem a za překážkou padl na
hlavu a zlámal si vaz. Jezdci se nic nestalo, byl však z toho celý nešťastný. Všichni jsme toho
koníka litovali.
(Pokračování příště)
B. Dočekal
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Školní kronika – 3. část.
1774
6. prosince došlo ke schválení školního řádu pro školy normální, hlavní a obecné, zaváděl
povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let.
Od roku 1775 vešla v platnost školská reforma, která zavedla povinnou šestiletou školní
docházku.
1796
Na jaře roku 1796 přijala obec nížkovská a přiškolené sem obce školní za učitele Augustina
Havelku, se kterým učinila tuto smlouvu: My níže podepsaní rychtáři, konšelé a sousedi
z obcí Nížkova, Poděšína, Sirákova, Rosičky, Špinova a Bukové, připomínáme vůbec přede
všemi, zvláště ale tu, kde by potřeba nastala, že jsme Augustina Havelku vycvičeného dobře
za učitele normálního přijali, by on naše dítky číst, psát a počty dle normálního způsobu
naučil a je v křesťanské víře dokonale vycvičil. A poněvadž on Augustin Havelka nejenom
nám vší vírou sloužit a naše dítky ke všemu dobrému přivést slíbil, tak my jemu také za jeho
práci a péči následující záplatu přislibujeme a vskutku také chceme dát. Na hotových
penězích společně 8 zlatých 45 krejcarů. Od každého sedláka 2 snopy žita, což činí 16 mír
žita. Lnu 80 funtů. Pak od každého sedláka ročně 2 mírky mouky a 2 mírky krup a jeden
pecen chleba. Týká se, ale sobotního platu od učení dítek, to slibujeme každou sobotu jemu
řádně, ale nejvyššího nařízení v hotovosti zaplatit tak, aby jemu jeho služba ročně 170
zlatých a 45 krejcarů vynášela. Týká se školního stavení, tak my takové vždy v dobrém stavu
držet budeme a držet chceme. K topení školy od záduší je 15 zlatých, které učitel také
v hotovosti dostane a které jemu do služby přiváženy jsou. Poněvadž tedy učitel s takovou
záplatou docela spokojen jest a svou povinnost dokonale splnit chce, tak jen tady se ještě to
poznamenání učinilo, že kdyby buď učitel sám ze školní služby vystoupit chtěl, aneb kdyby
obec s ním spokojena být nemohla a jinšího přijmout musela, jedna druhé straně 1/4 letou
výpověď dát musí, s takovými domluveními se přítomná písemnost neb kontrakt ode všech
stran podepsala s tou žádostí, by slavný vrchnostenský úřad takovou ratifikoval. Jež se stalo
v Nížkově dne 17.3.1796, Venzel Dvořák rychtář nížkovský, Vojtěch Havlíček konšel, Martin
Flipauer soused jménem celé obce, Tomáš Rosecký rychtář v Poděšíně, Jan Dobrovolný
soused, Vavřinec Beneš rychtář z Rosičky, Florian Beneš konšel, Vít Jaroš rychtář ze
Špinova, Fabián Pospíchal konšel, Matěj Augustin rychtář Sirákovský, Franz Hladký rychtář
Bukovský. Augustin Havelka učitel.
1805
11. srpna 1805 byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.
Do nížkovské školy chodí 31 chlapců a 31 děvčat. Dosud není škola v Sázavě, proto část dětí
chodí do Nížkova a část do Velké Losenice.

Vypsal Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (24. část)
1622

Prodávají a kradou majetek, který jejich nikdy nebyl. Lidi se zavírají doma a nikdo
nic nechce vidět. Kazatel bratrský v Polné napadený a silně bitý několikrát byl. V jeho domě
byl založený oheň a také útoky na naší modlitebnu v Polné činěny často jsou. V Nížkově byl
vyhnaný náš kazatel Jaromír a celá jeho rodina také. Kostel ten zvaný svatého Nicolause
(Mikuláše) už jen katolický musí být. Tak tomu jest i v Bohdalově, Veselí i jiných vsích, kde
bratrské kostelíky nebo modlitebny jsou. Naši věřící bratrští jsou násilně nuceni chodit do
katolických kostelů a jsou zapisováni do lejster jako katolíci. Odpor je zbytečný. Na panství
Rudoleckém je pán Chroustenecký, člověk skrze spravedlivý a přející. Velký strach má také,
neboť on jest církve Bratrské. To on také dojista o majetek i možná o hrdlo přijde. V Polné i
jinde, kde někdo na úřadě panském církve bratrské, ten vyhozený jest a na jejich místa jsou
věrní katolíci dosazeni. Po vsích jsou také nahrazováni rychtáři, aby moc katolická upevněna
hned byla. Rychtáři bratrští jsou ze svého domu vyhnáni a ten dům i dobytek dostává nový
rychtář katolický, i když ze stejné vsi jsou. To velký odpor se vede a časté šarvátky na smrt
se končí. Proto někteří rychtáři tak činí a hned na církev novou katolickou s celou rodinou se
hlásí, aby nic nepozbyli. Tak tomu je v Poděšíně i Sirákově, Nížkově, Matějově, Veselí,
Bohdalově, Újezdě, Janovicích, Záborné. Některé vsi však odbojné jsou jako Skrejšov,
Sázava, Hamry, Rudolec, Chroustov, Stáj, Zhoř a jiné. Tam zatím církev katolická vyčkává
na dobu příhodnou, až více zrádců se najde a přejdou na jejich stranu. Zima přišla od
poloviny prosince. Mrazy jsou každý den až do konce roku. Každý den hrůza okolo našich
chalup obchází, to jsou mniši a jezuité z Jihlavy, kteří týden co týden po vsích naších chodí,
chalupu od chalupy a peněz žádají na potřebu církve jejich. Nikdo z naší církve jim nedá ani
grošík. Na svátky vánoční dráb i rychtář co svoji církev zradili, nás do kostela v Nížkově
nahání. Nikdo však poslechnout nechce a doma si v bibli bratrské čteme a po chalupách se
hojně shromažďujeme. Do Polné v houfech velkých jdeme do kostela našeho bratrského, ten
v rukách katolíci už mají a tak šarvátky na krev jsou.
1623 Na panství v Rudolci Německém byl vzat do želez dobrý pán, který se jmenoval
Chroustenecký. Ten má zámek v Rudolci a v Černé u Měřína. Všechen majetek, i co všechno
se na zámku nachází, tam musí nechati, ani jeden kus nesmí vzít si nikdo z jeho rodu. Tak i
chlévy, maštale pro koně, ovčírny, vozy, kočáry, postroje, obilí a zásoby všechny, oblečení i
peníze veškeré i ti poddaní co na zámku přebývají, tam musí zůstati a robotovat hned musí.
Byla ustanovena komise, která je sestavena z vysokých církevních katolických představitelů
z Jihlavy, Brna a Prahy, a poslušných úředníků. To každá jedna věc je zapisována do lejster.
Lid v Rudolci i v přilehlých vsích, kteří poplatní jsou pro obec Rudolec a Černou, prosí za
svého pána Chrousteneckého, aby pronásledován nebyl a na svém místě mohl zůstat. Oni
hned vojsko poslali a bitím a šatlavou všechno rozhání a tlučou hlava nehlava. Sám pán je na
svém zámku do šatlavy vhozen a tam trápen zimou a hladem ukrutným. Také jeho věrní tak
dopadli, pokud již včas do cizí země neuprchli. Ne jinak tomu je ve Veselí, Žďáru, Polné,
Přibyslavě a všude jinde, kam se nové panstvo stěhuje. Ten pán v Rudolci a Černé Johan
Rafael Chroustenecký je vinen, že byl v zástupech panských, kteří vítali na hranicích české
země poselstvo krále Frydrycha. Pán je silně nemocný a proto prosí císaře o milost. To
vyslyšeno nebylo a byl ven z panství vyhnán do malé vsi daleko odtud do starého domku do
Vrbice, kdesi na jihu země Moravské. Jinak bylo řečeno, že o hrdlo také přijít měl. Všichni
úředníci, kteří mu sloužili jsou ihned také vyhnáni. (Pokračování v příštím čísle) Václav Flesar
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Počasí.
Leden.

Slunečno bylo jenom 3 dny, propršelo 2 dny, sníh padal 3 dny, vítr foukal 2 dny,
1x byla ranní mlha, Průměrná polední teplota byla 0,0°C. Dešťových srážek bylo 42 mm.
Jednalo se o průměrný měsíc.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno -4,0 -3,6 -2,7 -2,5 -4,8 -3,0 -7,5
1,0 -0,7 -7,1 -5,7 -3,2
Večer -2,9 -2,3 -1,3 -1,4 -3,7 -1,1 -6,2
2,1
0,4 -5,8 -4,5 -1,8

Únor.

Slunečno bylo 11 dní, propršelo 1 den a sníh padal také 1 den, vítr foukal 3 dny,
Průměrná polední teplota byla 0,5°C. Dešťových srážek bylo jenom 14 mm. Jednalo se o
teplotně průměrný, ale suchý měsíc.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno -0,6 -2,4 1,4 -6,4 -0,6 -4,6 -5,3 -0,6 -1,0 -3,5 -3,9 -5,2
Večer 1,2 -0,4 3,0 -4,0 -0,7 -2,1 -2,6
1,1
1,0 -2,2 -1,8 1,7

Březen.

Slunečno bylo 8 dní, propršelo 1 den, a 1 den padal sníh s deštěm, vítr foukal 7
dní, 1x byla ranní mlha, Průměrná polední teplota byla 7,1°C. Dešťových srážek bylo 24
mm. Jednalo se o suchý měsíc.
Z. Jaroš
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno 0,6
2,0
1,4
1,3
0,7 -1,5 -1,7
0,0 -0,6 -0,1 -1,3 -0,7
Večer 2,2
4,3
4,7
5,2
3,1
2,8
1,3
5,0
2,2
1,7 3,0 4,7
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