Ročník 15
Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2011

Úvod.
Vážení občané. Z důvodu velkého zpoždění minulých čísel jsme museli i poslední číslo
minulého roku hodně urychlit. Tomu bude odpovídat i obsah tohoto čísla. Zimní počasí je
zatím spíše mírné. Sněhu je málo a teploty se pohybovaly okolo nuly. V současné době se
počasí však již blíží obvyklému standartu. Před Vánoci jsme vítali naše nové občánky. Po
vánočním období, kdy většina obyvatel měla volno, jsme přivítali nový rok, který je nám
v médiích prezentován jako rok celosvětově krizový. Tak doufejme, že se budou mýlit a již
tak těžká ekonomická situace, kdy dochází kvůli zvýšení sazby DPH ke zdražování všeho,
se ještě nezhorší.
J.Dočekal
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Ve školce proběhlo deváté vítání občánku.
Napadl první sníh letošní zimy.
TJ uspořádala taneční zábavu. Hrála skupina DRING.
V kulturním domě proběhla VČS Sboru dobrovolných hasičů.
Silvestrovský turnaj vyhrál Filip Bohuslav z Nížkova.
Tento den chodili Tři králové.
Myslivci uspořádali „Myslivecký ples“, hrála skupina Profil.
Narodila se Terezka Chvátalová č.71.
V kuchyni kulturního domu se konala okrsková hasičská schůze.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.12.2011 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
82. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
83. Zprávu kontrolního výboru, kterou předložil Petr Jaroš.
84. Zprávu finančního výboru, kterou předložil Milan Matoušek.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
85. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 6 hlasů pro,
1 se zdržel.
86. Rozpočet FRB na rok 2012, který byl vyvěšen na úřední desce od 13.12.
do 28.12.2011, – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
87. Rozpočet obce Poděšín na rok 2012, který byl vyvěšen na úřední desce od 13.12.
do 28.12.2011, – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
88. Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady mezi obcí Poděšín a ODAS Miloslav
Odvárka Žďár n.S., ve kterém se upravuje částka na 64.260,-Kč bez DPH, –
6 hlasů pro, 1 se zdržel.
89. Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín jako dárce a Obcí Nížkov jako obdarovaný.
Obec Poděšín daruje obci Nížkov 17.500,-Kč. – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
90. Dohodu o provedení práce mezi obcí Poděšín jako zaměstnavatel a panem
Josefem Kotvou, bytem Raichlova 2618/6, 155 00 Praha 13, jako zaměstnancem na
vedení webových stránek – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
91. Římskokatolické farnosti v Nížkově sponzorský příspěvek, ve výši 30.000,-Kč., který
bude sloužit na opravu krovů a střechy římskokatolické fary v Nížkově. Dále obec
Poděšín daruje dřevo kulatinu v celkové hodnotě cca 20.000,-Kč, –
6 hlasů pro, 1 se zdržel.
92. Rozpočtové opatření č.4, viz příloha, – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 9. 2011:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

31 239,00 Kč
1 701 785,99 Kč
1 733 024,99 Kč

J. Dočekal

Obec.
Pexeso.
Na trh se dostalo nové pexeso ze žďárského regionu, jehož autorem je grafik z Polničky
Václav Juda. Jedná se o pexeso obsahující 16 dvojic obrázků plastik Michala Olšiaka, které
vyfotil Milan Šustr. Propagační materiál nabízí také mapu, v níž je znázorněno, kde lze
vyobrazené plastiky najít. Naši obec v pexesu zastupuje Olšiakova socha Stromu. Pexeso
prodává i obecní úřad v Poděšíně, a to v úřední hodiny a nebo přímo starosta obce.
Cena 25,-Kč.
Z. Jaroš
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Vítání občánků.
V neděli 18. ledna 2011 v 10:00 hodin proběhlo ve vyzdobené Mateřské škole již deváté
vítání nových občánků do naší obce. K vítání se dostavili všichni pozvaní občané a to: Eva a
František Roseckovi s dcerou Petrou, Markéta a Pavel Šimkovi se synem Kryštofem, a
Darina a Lukáš Schauerovi se synem Lukášem. Vítání zahájila a uváděla Marie Dobrovolná.
Za obecní úřad se účastnil starosta Zdeněk Jaroš, za sociální komisi František Vejvoda. Fotil
a filmoval již tradičně Jaroslav Dočekal. Básničky s Michaelou Šlechtickou, Adélkou
Šimkovou, Janem Poulem, Jaromírem Jágrem a Erikou Sekničkovou nacvičila ředitelka
školky paní Hana Říčanová. Na kytaru hrála Ivana Řeháčková, zpívaly Jana Jágrová a Iveta
Sekničková. Každý z účastněných dostal na památku sadu fotografií.
Z. Jaroš

Šimkovi

Roseckovi

Pořadatelé

Schauerovi

Děti a mládež při vystoupení
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Obyvatelé 2011.
1. Počet obyvatel k 1.1.2011
249, z toho 123 mužů a 126 žen
2. Narozené 4 Rosecká Petra
č.p. 70 nar.
Děti v roce
Šimek Kryštof
č.p. 25 nar.
2011
Schauer Lukáš
č.p. 58 nar.
Hromádko Ladislav
č.p. 64 nar.
3. Přihlášení 1 Schauer Lukáš
25.2 ze Svitav
č.p. 58 nar.
4. Zemřelí
0
5. Odhlášení 6 Špačková Vladimíra 8.3. do Nížkova
č.p. 76 nar.
občané v
Lán Jaromír
26.5. do Nové Veselí č.p. 86 nar.
roce 2011
Lánová Miroslava 26.5. do Nové Veselí č.p. 86 nar.
Lánová Anna
26.5. do Nové Veselí č.p. 86 nar.
Lánová Jana
26.5. do Nové Veselí č.p. 86 nar.
Koumar David
4.7.
do
Horní č.p. 78 nar.
Vilímeče
6. Svatby
2 Landová Darina a Schauer Lukáš
č.p. 58 dne:
Enderle Stanislav a Miroslava Chrástecká č.p. 86 dne:
7. Počet obyvatel k 31.12.2011
248, z toho 125 mužů a 123 žen
8. Životní
82 r. Smejkal Václav
č.p. 49
nar.
jubilea v
89 r. Rosecká Františka
č.p. 19
nar.
roce 2012
55 r. Flesar Vladislav
č.p. 83
nar.
50 r. Šorfová Jana
č.p. 82
nar.
91 r. Dočekal Jaroslav
č.p. 09
nar.
60 r. Válová Jaroslava
č.p. 72
nar.
91 r. Landsmanová Marie
č.p. 56
nar.
85 r. Šorfová Františka
č.p. 26
nar.
81 r. Doležalová Marie
č.p. 15
nar.
65 r. Šlechtická Františka
č.p. 05
nar.
60 r. Šmiraus Adolf
č.p. 27
nar.
50 r. Enderlová Miroslava
č.p. 86
nar.
50 r. Doležal Václav
č.p. 92
nar.
55 r. Vejvoda František
č.p. 50
nar.
60 r. Jarošová Eva
č.p. 76
nar.
83 r. Jarošová Božena
č.p. 73
nar.
55 r. Musil Václav
č.p. 73
nar.
60 r. Nejedlý Bohumil
č.p. 85
nar.
55 r. Koumar Milan
č.p. 78
nar.
65 r. Chvátalová Věra
č.p. 71
nar.
55 r. Enderle Stanislav
č.p. 86
nar.
70 r. Šustr Zdeněk
č.p. 61
nar.
85 r. Slámová Anna
č.p. 29
nar.
75 r. Palasová Marta
č.p. 06
nar.
60 r. Kosour František
č.p. 77
nar.
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8.3.2011
14.4.2011
8.7.2011
22.11.2011
21.6.1980
27.10.1970
26.2.1978
15.9.1983
22.11.2007
19.6.2010
15.11.1980
2.4.2011
30.4.2011
3.1.1930
11.1.1923
16.1.1957
24.1.1962
13.2.1921
3.3.1952
13.3.1921
25.3.1927
29.3.1931
29.3.1947
11.5.1952
30.5.1962
19.6.1962
14.7.1957
16.8.1952
24.8.1929
28.8.1957
5.9.1952
21.9.1957
26.9.1947
9.10.1957
10.10.1942
13.11.1927
20.11.1937
20.11.1952
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9. Výročí
svateb
v roce 2012

65 r.
30 r.
40 r.
45 r.
30 r.
45 r.
25 r.
55 r.
15 r.
10 r.
10 r.
40 r.
10 r.
50 r.
10 r.
40 r.
35 r.
15 r.

Homolová Anna
Marta a Jiří Landovi
Marie a František Roseckovi
Ludmila a Vladislav Řeháčkovi
Jaroslava a Alois Nejedlovi
Stanislava a Antonín Doležalovi
Marie a Pavel Slámovi
Božena a Josef Palasovi
Jana a Jan Poulovi
Dana a Libor Chvátalovi
Marie a František Bláhovi
Ludmila a Václav Sobotkovi
Lucie a Alois Chvátalovi
Věra a František Bláhovi
Olga a Jaromír Jágrovi
Anna a Josef Homolovi
Hana a František Koumarovi
Maria a Miroslav Slámovi

Františka Rosecká, 89 let
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č.p. 20
č.p. 58
č.p. 70
č.p. 59
č.p. 91
č.p. 04
č.p. 94
č.p. 52
č.p. 34
č.p. 71
č.p. 63
č.p. 57
č.p. 32
č.p. 63
č.p. 93
č.p. 20
č.p. 88
č.p. 29

nar.
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:

25.11.1947
9.1.1982
12.2.1972
25.3.1967
17.4.1982
22.4.1967
24.4.1987
8.6.1957
5.7.1997
17.8.2002
17.8.2002
22.8.1972
27.9.2002
10.11.1962
16.11.2002
17.11.1972
26.11.1977
13.12.1997
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Školka.
Ze života v mateřské škole.

Vánoce

Vánoce 2011.
Předvánoční období je pro nás v mateřské škole vždy výzvou prožít tento čas v radosti a
spokojenosti. Děti se seznamují s předvánočními a vánočními zvyky a tradicemi, je
využíváno vhodných literárních textů. Učí se rozdělit, přijímat, ale i dávat druhým. Podílejí
se na výzdobě školky, vyrábějí vánoční ozdoby na stromeček, zdobí perníčky.
Mezi letošními dárky pod stromečkem děti objevily pěkná překvapení. Velmi se jim líbila
obří stavebnice z plastových kostek, dřevěná konstrukční stavebnice, obří šachy, kuličková
dráha, velké kostky z pryže, dřevěné puzzle s čísly, vývojové puzzle. Ještě před Vánoci
proběhla výměna původních dětských stolků za nové barevné, které jsou velmi variabilní,
dají se různě uspořádat. Díky nim vypadá naše školka opět trochu veseleji. Za zbylou částku
z rozpočtu, který letos obecní úřad navýšil, a za který děkujeme, bude v lednu ještě
vyměněna skříň pro provozní pracovníky v šatně, pořízena knihovnička pro děti a skříňka na
hračky. Všechny budou opět v líbivém barevném provedení. Touto cestou bychom chtěli
také poděkovat rodičům Emičky Zmekové z Polné, kteří školce poskytli finanční dar ve výši
3000,- Kč na nákup hraček. Též děkujeme rodičům, kteří darovali výtvarný materiál, ovoce a
zeleninu, cukroví k příjemnému posezení. Dodatečně bychom ještě poslali poděkování panu
Jágrovi a panu Židlickému, kteří zcela zdarma zrenovovali vstupní dveře do školky a též paní
Vejvodové za velmi pěkné, tentokrát pletené oblečky na panenky.
Hana Řičanová

Vystoupení kouzelníka

Kouzelník.
Tak jako v loňském roce přijel i letos do školky kouzelník Waldini se svým milým
vystoupením. Děti se nejen dívaly, ale byly také zapojeny do činnosti. Hledaly ztracenou
kuličku, zatoulaný prstýnek, asistovaly při opravě potrhaného paraplete. Nakonec byly
odměněny krásně tvarovanými balonky v podobě pejsků, kočiček, čepic a mečů. Hana Řičanová
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Další kulturní akce nás čeká tentokrát v únoru a je jím hudební pořad s názvem: „Co Čech,
to muzikant.“ Též připravujeme dětský karneval, ve kterém nebude chybět učinkování rodiny
Sobotkových ze Sirákova a tradiční tombola. Tímto prosíme rodiče i přátele školy o drobný
příspěvek do dětské tomboly. Může to být například drobná hračka, sladkost nebo
propagační materiál. Karneval proběhne ve čtvrtek 16. února 2012 v 15.00 hod. v budově
školky.
Hana Řičanová

Stavění sněhuláka

Zima.
Zima letos dětem moc nepřeje. Napadne sníh, který se brzy rozpustí. Ale i přesto se nám
povedlo postavit na zahradě pěkného sněhuláka, vykoulovat se, pohrát si se sněhem,
zabobovat si u Vejvodů na kopci. Zašli jsme také do háječku ozdobit zvířátkům stromeček
mrkvemi a jablíčky. Pevně věříme, že se ještě nějaký ten pěkný zimní den naskytne a potom
se již jistě budeme všichni těšit na jaro…
Hana Řičanová

Krmení zvířátek

Tenkrát v Poděšíně. – 8. část.
Jak se žilo – jak se občané oblékali. Mužská móda se moc nezměnila. Nikdo však
nechodil vlasatý jako dnes. Ve všední den se nosily čepice kšiltovky, v neděli klobouky.
Mladé holky nosily čepice rádiovky, ženy pak šátky. Holky měly sukýnky pod kolena, ženy
do polou lýtek a babičky ke kotníkům. Halenky byly podobné dnešním, jen byly zapnuté až
ke krku. Kalhoty pro dívky a ženy neexistovaly. Mužské boty byly jako dnešní, jen neměly
gumové podrážky. Pracovní šněrovací boty stály u Bati 29 korun. Muži nosili na svátečních
polobotkách „psí dečky“. Byly ze silné látky a nahrazovaly šněrovací boty. Děvčata i ženy
měly punčochy nad kolena a na nich měly podvazky. Rovněž tak i kluci. Muži si připínali
ponožky přezkami pod koleny. Dívky i ženy si splétaly vlasy do copánku. Ženy pak z copů
stáčely drdoly. Kluci se stříhali dohola. Holič v Nížkově bral za ostříhání dětí jednu korunu.
Muži nosili vlasy ostříhané jako dnes, jen nikdo nechodil holohlavý a nebo zas s vlasy
dlouhými až přes límec. Později začaly dívky copánky stříhat a přišlo do módy mikádo, to je
vpředu ofinka a vzadu ustřižené do roviny. Pak si natáčely vlasy na natáčky a dávaly si
trvalou ondulaci. Tak jak dodnes. (Pokračování v příštím čísle)
Jaroslav Dočekal nejstarší
7

7.2.2012

Putování po našem okolí – 13. část.
V našem Putování se nyní podíváme na stavby, které jsou od nepaměti v každé obci
dominantní, díky svým věžím většinou zdaleka viditelné, svým významem to byly
nejdůležitější stavby v obci – kostely a kaple.
J.Dočekal

Kostely a kaple.
Kaple svatého Floriána v Bukové.
V nížkovské farní kronice čteme, že roku 1885 „postavili sobě
občané bukovští novou kapličku; bývalať sice na tom místě, co
nová stojí, již kaplička, kteráž ale sotva několik lidí pojmouti
mohla. Přičiněním starosty Josefa Havlíčka, rolníka v Bukové č.
19, započala práce v červenci r. 1885 a stavba v měsíci srpnu
dokonána.“
Jak stará byla původní kaplička, o tom bohužel nic bližšího
nevíme. Novou kapli po dokončení vysvětil dne 23. srpna 1885
biskupský vikář František Knob. V neděli 5. června 1910, jak
dosvědčuje nížkovská obecní kronika, byla bukovská kaple
znovu vysvěcena, pravděpodobně po nějaké větší opravě nebo
přestavbě.
Původní zvon byl z kaple sundán a zabaven během první světové války. Byl poměrně starý,
nesl letopočet 1766. Bukovští ho nahradili jiným, ten ale skončil podobně ve druhé světové
válce. V roce 1948 občané uspořádali sbírku na nový zvon, který byl posvěcen o rok později.
Po slavnostním svěcení následovala taneční zábava, jejíž výtěžek byl použit na opravu kaple
a doplnění vnitřního inventáře. Dnes kapli vlastní a udržuje obec Nížkov, poslední větší
opravu obec zahájila v srpnu 2010. Místní věřící svoji kapli využívají k májovým
pobožnostem, příležitostně se zde slouží mše svatá.
Kaple Panny Marie v Poděšíně.
V roce 1708 byla v Poděšíně zřízena jednoduchá zvonička z
rozdvojeného stromu, na který byl zavěšen zvonek.
Roku 1874 byla zvonička zrušena a na jejím místě byla
postavena kaple. O tom, jak tehdy kaple vypadala, jestli se nějak
lišila
od
té
dnešní,
nevíme
nic
bližšího.
V roce 1896 proběhla oprava kaple. Není známo, jestli byla jen
opravena nebo přestavěna. Roku 1942 došlo k pokusu o
rozšíření kapličky. Občané za tím účelem vytvořili zvláštní
výbor, ale jejich snaha skončila neúspěšně.
Původní zvon byl z kaple sundán a zabaven během první
světové války. Byl nahrazen jiným, železným, který měl ale
horší zvuk. V roce 1970 obec pořídila nový zvon s nápisem
„Zdrávas Maria. L. P. 1970 věnují občané z Poděšína.“ Zvon byl
ulit v Martinicích u Velkého Meziříčí, potřebný kov si občané museli sehnat sami.
Zatím poslední větší oprava kaple, spojená s výměnou celé střechy, se uskutečnila roku 1994.
Nová střecha byla pokryta měděným plechem a špičatou báň věžičky nahradila báň
cibulovitého tvaru. O pět let později byla do kaple zavedena elektřina a od roku 2002 má
kaple elektrický pohon zvonu s časovým spínačem. Zvoní se denně v 6, 12 a 18 hodin.
8

Zpravodaj obce Poděšín č.4/2011

V poděšínské kapli se konají každoročně májové pobožnosti, příležitostně je zde sloužena
také mše svatá.
Zpracováno podle článku Z. Jaroše ve Zpravodaji obce Poděšín (číslo 2/2005).
Kaple Panny Marie v Rosičce.
Když byl za první světové války zabaven v Rosičce zvon,
zjistilo se, že je na něm letopočet 1802. Můžeme tedy
předpokládat, že už na počátku 19. století byla v obci alespoň
jednoduchá zvonice. Z jakého roku pochází kaple, kterou
můžeme v Rosičce vidět dnes, nevíme. Podle odhadu památkářů
byla
postavena
někdy
v
polovině
19.
století.
V knize Zvoničky na moravském Horácku od J. F. Svobody je
otištěna kresba této kapličky z roku 1899 – už tehdy vypadala
podobně jako dnes, jen střecha byla ještě pokrytá šindelem.
Před vchodem do kaple stojí kamenný kříž s letopočtem 1834.
Dnes je vlastníkem kaple obec Rosička, která tuto pěknou
lidovou stavbu nedávno opravila. Farnost kapli příležitostně
využívá.
Kaple Navštívení Panny Marie v Sirákově.
Kaple v Sirákově připomíná požár, k němuž v obci došlo v září 1874. Tehdy vyhořela téměř
celá vesnice s výjimkou školy a dvou chalup. V domě č. 31 zahynulo osm lidí, kromě jiných
tehdejší starosta obce, jeho matka, bratr a švagrová.
O postavení kaple se ve vsi uvažovalo už dřív. Nyní se ale tohoto záměru chopili pozůstalí
po obětech požáru – vdova po starostovi Kateřina Musilová a její rodiče František a Anežka
Bečkovi. Vymohli povolení ke stavbě kaple a zavázali se, že ji vystaví na vlastní náklad a
odevzdají obci.
Stavba začala v roce 1880. Říká se, že do ní výrazně zasáhl
nížkovský kněz, který prosazoval, aby se místo obvyklé malé
kapličky postavila kaple větší. Farnost také zajistila zhotovení
sochy Panny Marie u řezbáře v Grödenu v Tyrolsku. O oltář a
další vnitřní vybavení se postarali manželé Bečkovi. Do oltáře
byl uložen kámen s ostatky sv. Firma a sv. Teodory. Věž
vysokou 24 metrů dala postavit obec. Hotová kaple byla
vysvěcena 22. října 1882 za účasti mnoha kněží z okolí.
Původní zvony byly zabaveny během první světové války, o
další zvony kaple přišla ve druhé světové válce. Nyní jsou na
věži dva zvony. Starší z nich pukl při požáru obce v roce 1923,
kdy se báň věže zřítila, a následně byl znovu svařen. Druhý
zvon, umíráček, byl pořízen roku 1970.
Obec kapli průběžně opravuje – naposledy v roce 2008, kdy byla kaple uvnitř vymalovaná a
vchod byl opatřen mříží.
Zpočátku se v kapli sloužila mše svatá jen několikrát do roka. Od roku 1970 začal do
Sirákova dojíždět kněz z Nížkova každou neděli. Pravidelné nedělní bohoslužby jsou v
Sirákově dosud a počet účastníků se pohybuje kolem padesáti.
Kaple Panny Marie ve Špinově.
Na staré katastrální mapě z roku 1837 je v obci Špinov zakreslena jediná církevní stavba –
jednoduchá boží muka uprostřed obce. Není známo, kdy a za jakých okolností byla
9
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postavena kaple, která ve Špinově stojí dnes. Víme, že zvon,
který byl z kaple sundán během první světové války, nesl
letopočet 1895 – možná to něco vypovídá i o stáří celé stavby.
Uvnitř kapličky, která je pěknou ukázkou lidové architektury,
visí obraz Panny Marie Bolestné.
Kaple je udržovaná obcí Nížkov a příležitostně slouží věřícím.
Kostel svatého Mikuláše v Nížkově
Se stavbou dnešního farního kostela v Nížkově začali asi už
cisterciáčtí mniši, když zde ve 30. letech 13. století zakládali
klášter. Dokazují to některé pozdně románské prvky v
presbytáři, který je společně se sakristií nejstarší částí kostela.
Původně mělo jít zřejmě o chrám konventní neboli klášterní.
Sakristie, která má dost neobvyklý tvar, byla asi zamýšlená jako
kaple v boční chrámové lodi.
Kolem roku 1239 mniši z Nížkova odešli. Nestihli dostavět ani presbytář, ale nedokončený
kostel přesto v nějaké podobě přetrval a sloužil svému účelu. Svědčí o tom Kronika kláštera
žďárského, ve které se píše:
„Sed tamen ecclesia Nicolai mansit ibidem
per longum tempus, in Nyscow postea dicta.“
(„Svatého Mikuláše však chrám tam přece jen zůstal
po celý dlouhý čas a místo Nížkovem zve se.“)
Po roce 1485 byl kostelík přestavěn. Z té doby pochází pozdně
gotická žebrová klenba v presbytáři. Kostel už měl také věž,
zatím jen dvoupatrovou (třetí patro bylo pravděpodobně
dřevěné).
Největší stavební zásah přišel v roce 1753. Ke gotickému
presbytáři byla přistavěna barokní chrámová loď. Zároveň byla
zazděna původní gotická okna v presbytáři a nahrazena novými.
Věž byla zvýšena o třetí patro. Celou stavbu uskutečnil na
vlastní náklady polenský děkan Petr Florian. Kostel tak získal
svou dnešní velikost a podobu.
Současný hlavní oltář sv. Mikuláše pochází z roku 1877, postranní sochy sv. Petra a Pavla
jsou starší. Uprostřed presbytáře každého zaujme velký kříž zavěšený nad obětním stolem.
Byl sem umístěn v 70. letech 20. století. Vedle vchodu do sakristie stojí barokní kazatelna.
V chrámové lodi se nachází boční oltáře Panny Marie a sv. Václava. Ve své dnešní podobě
jsou z let 1870 a 1873. Vedle oltáře sv. Václava je umístěna renesanční křtitelnice z doby
kolem roku 1600. Pravděpodobně v ní křtili také protestanté, kteří kostel užívali
v předbělohorském období. Na severní straně kostela, kde dříve byly nepoužívané boční
dveře, vznikl v roce 1930 malý oltář sv. Terezie. Pod kůrem se nachází oltář Božího hrobu z
roku 1972. Jeho dřevěná konstrukce potažená pytlovinou vytváří dojem skalní hrobky.
Kůr je vybaven varhanami vyrobenými v roce 1852 pražským varhanářem Janem Viktorou.
Nejstarší ze zvonů na kostelní věži nese letopočet 1614. Jako jediný přečkal obě světové
války, ve kterých bylo několik dalších zvonů zabaveno. Roku 1992 byly pořízeny dva nové
zvony. Nížkovský kostel zůstává i po staletích živým centrem farnosti. Denně se v něm
slouží mše svatá.
Zdroj: http://www.farnost-nizkov.cz
Zpracoval: Jaroslav Jelínek
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Školní kronika – 5. část.
1851
Na začátku měsíce května byla před školními okny a okny malé světnice postavena zcela
nová zahrada. Z obecní kasy byly zaplaceny sloupky a ostatní potřebné věci jako postraní
dřeva krajiny, latě, hřebíky i tesařskou práci zaplatil učitel v Poděšíně pan František
Novotný. Nový plot stál 10 zlatých a 32 krejcarů.
26. června byla držena školní visitace od důstojného pána Františka Schubertha školního
dozorce okresu Polenského za přítomnosti pátera Františka Růžičky katecheta školy
Nížkovské a páter Adolf Havrda, katecheta školy Poděšínské a Sirákovské, a učitelé Ondřej
Stejskal ze Sirákova a František Novotný z Poděšína se svými školními dětmi. Účastnit se
museli i pro nedostatek času představení obce a jiní sousedé.
Ve školním roce 1851 – 52 bylo ve škole schopných všedních žáků 47, z toho 41 křesťanskokatolických a 6 evangelicko-helvétských. Nedělní školu navštěvovalo 19 žáků z toho 17
křesťansko-katolických a 2 evangelicko-helvétských.
V listopadu obdržela škola z tak zvané Michaelské sbírky knížku a to „Katolický
katechismus“ pro vesnické školy s připojeným nákresem historie Náboženství od počátku
světa až po tehdejší časy.
1852
17. června byla držena školní visitace od důstojného pána Františka Schubertha školního
dozorce okresu Polenského za přítomnosti pátera Františka Růžičky katecheta školy
Nížkovské a páter Adolf Havrda, katecheta školy Poděšínské a Sirákovské, Za školu se
účastnil učitel František Novotný z Poděšína se svými školními dětmi.
Ve školním roce 1852 – 53 bylo ve škole schopných všedních žáků 45, z toho 40 křesťanskokatolických a 5 evangelicko-helvétských. Nedělní školu navštěvovalo 21 žáků z toho 17
křesťansko-katolických a 4 evangelicko-helvétských.
Na začátku školního roku obdržela škola z tak zvané Michaelské sbírky pro chudé žáky
„Malou knihu ke čtení“ díl první učení náboženství a „Malý slabikář“ pro vesnické školy.
Vypsal Z. Jaroš

Tři králové.
V sobotu 7. ledna většinu rodin navštívili
Tři Králové, kteří prováděli již tradiční
sbírku pro charitu. V Poděšíně chodila
trojice Michaela Enderlová, Natálka
Poulová a Erika Sekničová. Jako dospělý
doprovázela Veronika Enderlová.
Sbírka vynesla celkem 64.554,-Kč.
(+274,-Kč. oproti roku 2011),
v Poděšíně 9.915,-Kč. (-75,-Kč),
v Nížkově 29.935,-Kč. (-1.465,-Kč.),
v Sirákově 12.713,-Kč. (+182,-Kč.),
v Bukové 8.581,-Kč. (1.116,-Kč.),
ve Špinově a v Rosičce 3.410,-Kč.
(+475,-Kč.). Celkem chodilo na farnosti Nížkov 25 koledníků.
Zdroj: http://www.farnost-nizkov.cz/node/3289
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Koňské příběhy.
Na projížďce.

Při krásném jarním počasí mě požádali od oddílu, jestli bych v neděli
odpoledne povozil rodiče s malým synkem v kočáře. Já jsem jim to slíbil po obědě a zapřáhl
jsem dva mladé vraníky. Jeli jsme do Polničky, že tam potřebují něco vyřídit. Při zpáteční
cestě si pán potřeboval odskočit. Mě se to moc nelíbilo, protože koníci byli rozklusáni a
nechtěli zůstat stát. Viděl jsem na nich, že se snaží něco provésti. Najednou uskočili do
příkopu a kočár převrhli. Paní se synkem se velice polekala, ale nic se jim nestalo. Já jsem
při pádu stačil ještě opratě zatočit okolo stromu a koně jsem udržel. Protože se při tom
zlámala oj, musel jsem tam kočár nechat. Koně se stále snažili utéci domů, měl jsem obavu
jestli je na opratích udržím a bez zranění je dovedu do stáje. Toto se mě podařilo a tím
skončila naše jarní projížďka.
Jezdecké závody v Humpolci. Když jsem byl u jezdeckého oddílu ve Žďáře, jeli
jsme na závody do Humpolce. Přepravovali jsme se po dráze, dvěma vagony. Do Havlíčkova
Brodu jsme přijeli okolo poledne. Asi hodinu jsme čekali, než nás připojili za osobní vlak.
Bylo pěkné počasí, seděli jsme mezi dveřmi a pozorovali jsme krajinu. Když se vlak rozjel,
vagon se rozhoupal, že jsme si museli přesednout dovnitř vagonu a dveře uzavřít, abychom
nevypadli. Také koně začali přešlapovat a byli neklidní. Měli jsme strach, aby se některý
nesvalil a nezranil se. Nevím, jestli to bylo tím, že nás připojili jako poslední vagon nebo že
byly vadné koleje. Byli jsme rádi, že se nám nic během této cesty nepřihodilo a do Humpolce
jsme přijeli v pořádku. Já jsem si do druhého vagonu, ve kterém jsme vezli krmení a slámu,
naložil svojí motorku, abychom nemuseli při různém vyřizování chodit pěšky. Tato motorka
se mě velice hodila, když byly ve stáji zapomenuty háky k překážkám, pro které jsem zajel.
Po závodech jsme do těch vagonů zase koně zavedli a šťastně se vrátili domů.
Asi po týdnu mě přišel příkaz, abych se dostavil na obvodní oddělení SNB, že jsem spáchal
dopravní přestupek. Byl jsem celý udivený, neb jsem si nebyl ničeho vědom. Na oddělení se
mě zeptali, jestli jsem byl v Humpolci na motorce, že mají odtud hlášení, že jsem převážel
před sebou na motorce pytel brambor a při odbočování jsem se provinil tím, že jsem rukou
nedal znamení změny směru. Moje obhajoba byla marná. Zaplatil jsem pokutu a ještě mě
proštípli kupon. Od té doby jsem si motorku na žádné jezdecké závody s sebou nebral. Na
oddělení SNB byl také se mnou povolán mladík, který zavinil dopravní nehodu a jemu kupon
neproštípli. Zaplatil o dvacet korun větší pokutu a tím to bylo odbyto. Považoval jsem se
tímto jednáním velice poškozen. (Pokračování příště)
B. Dočekal
Vodní srážky v Poděšíně za 11 roků.
Měsíc: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. Celkem:
2011
42 14
24 50 59
91 129 134 65
31
0 42
681
2010
79 17
38 90 148 83 198 176 112 10 49 77
1077
2009
14 70
97 11 105 143 92
86
20
65 36 65
804
2008
37
5
60 23 53
95
89
64
47
33 46 43
595
2007
31 42
37
0
60
59
70
28 133 27 92 24
603
2006
33 20
91 57 117 91
32 230 15
26 58 22
792
2005
25 69
41 24 89
34 201 80
58
4
17 54
696
2004
30 25
20 70 46
76
42
91
68
27 80 13
586
2003
49
0
11 15 104 20 108 41
40
82 13 39
522
2002
30 51
33 42 53
76
79 155 75
82 68 47
791
2001
55 12
94 46 102 48 139 58
94
25 38 60
771
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Obec Poděšín za 2. světové války-3. část.
Děti nadále navštěvovaly poděšínskou obecnou školu. Ve školním roce 1944/1945 jich
bylo přesně 51. To, že už pět let probíhá válka, se roku 1944 odrazilo právě na škole. Žáci
měli nedostatek všech školních pomůcek, hlavně sešitů, per a knih. Čtyři velmi chudé děti
vše dostávaly zdarma, ostatní se na koupi školních potřeb musely podílet.
22. ledna 1945 dokonce přijeli dva členové Schutzpolicie s velkými saněmi a zabavili
zásoby uhlí, celých 9 metráků, a odvezli je do Polné na své skladiště. Ve škole se nesmělo
topit, nebylo ale ani čím. Proto byli žáci zváni denně v 9 hodin ráno do školy, kde dostali
domácí úkoly a pracovali samostatně doma.

4. Osudy obyvatel obce Poděšín
„Český odboj zaplatil za atentát na Heydricha velmi vysokou cenu. Novým protektorem
byl ustanoven Kurt Max Franz Daluege, který pokračoval v teroru proti Čechům. Byla
vyhlášena pracovní povinnost všech osob od 18 do 50 let. Nejvíce to odnesl ročník 1924.
Všichni, kteří se tohoto roku narodili, museli odejít do Německa, kde začali pracovat ve
zbrojním průmyslu. Vše pramenilo z toho, že mladí Němci bojovali na frontách a práci
neměl kdo zastat. Říkalo se, že tento ročník prodal Hácha Hitlerovi.
Smůlu měla i moje sestra Věra Dočekalová, která se v tomto roce narodila. Jednoho dne
dostala povolávací lístek a musela se dostavit do Jihlavy na úřad práce, kde se vše domluvilo.
Nastoupila do továrny na zbraně až do Ulmu. Spolu s ní bylo v Německu nasazeno
kolem půl milionu českých občanů do již zmíněného zbrojního průmyslu. Obyvatelé
Poděšína byli rozmístěni v různých městech.
Jelikož i v Německu byly příděly potravin
čím dál menší, posílali jsme Věře bochníky
chleba. Ten jsme vždy zabalili do pytle, navrch
jsme přišili bílý čtverec látky s adresou.
Bochník jsem pak vždy odvezl na kole do
Polné na nádraží, kde přijímali balíky a posílali
je vlakem na určené místo. Musím podotknout,
že se nikdy nic neztratilo a každý bochník byl
dopraven Věře do Ulmu.
Když byla továrna, ve které holky
pracovaly, zničena při náletech, tak se jim podařilo utéci. Ale na hranicích je němečtí četníci
chytili a musely pracovat tam. Když byly propuštěny na dovolenou domů, předstíraly, že
jsou nemocné, aby se tam už nemusely vrátit.
Když měl přijít lékař Šafařík z Polné na kontrolu, ulehla Věra vždy do postele a na čele
měla obklad. On však věděl, o co jde a říkal našim rodičům, ať ji s tím netrápíme. Všichni,
kdo museli v Německu zůstat, byli propuštěni až po skončení druhé světové války.“

5. Události z roku 1945
Když Rudá armáda pronikala stále blíže k Čechům, dostali němečtí obyvatelé Moravy
strach a prchali z východního českého pohraničí, jak jen mohli. „Němečtí obyvatelé měli
strach z Rusů a chtěli se dobrovolně dostat do zajetí americké armády, protože Rusové nebyli
tak civilizovaní a byli primitivnější než Američané a lidé se jich obávali více.“ A tak naložili
vozy, zapřáhli je za koně a odjeli.
Dne 11. dubna 1945 přijel do Poděšína transport dvanácti vozů se 70 německými
uprchlíky. Bylo zakázáno jim říkat uprchlíci, mělo se jim říkat „národní hosté“. Tito lidé se v
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mnoha případech chovali velmi sebevědomě, až drze. V bytech českých obyvatel si dělali
velké pohodlí, vypůjčovali si věci, které leckdy ani nevraceli, a proto se na ně nikdo netěšil.
Obě třídy ve škole v Poděšíně se musely vyklidit, stejně jako učitelský byt, a byli zde
ubytováni naši „hosté“. Na podlahu se naskládala sláma, ve třídě byl k dispozici i sporák.
Majitelé lesů museli dodávat dříví. Mimo školní budovu bydlely dvě rodiny v č. p. 29. Pár
dní zde pobyli, ale 25. dubna odjeli, jejich cílem bylo okolí Plzně, kde se chtěli vzdát
Američanům, a navíc, ruská vojska se již blížila k Brnu.
„Druhá světová válka stále pokračovala,
Američané postupovali od západu a Rusové od
východu. U nás v Čechách měla být konečná
stanice obou front. Všichni jsme měli strach,
že se boje dostanou až do naší vesnice, tak
jsme vykopali v lese velkou jámu, kde bychom
se ukryli, když by měla přijít fronta. Měli jsme
ale štěstí, protože než se stihly fronty
posunout, byl uzavřen mír a podepsána
kapitulace.“
Dne 10. května 1945, tedy tři dny po
kapitulaci Německa, se po 8 hodině ráno po Poděšíně rozkřiklo, že se do obce blíží Rudá
armáda, která měla namířeno do Polné. „Tento den bylo také osvobozeno Rudou armádou
naše pozdější okresní město Žďár nad Sázavou.“ Lidé začali ruské vojáky s nadšením vítat,
mávali kloubouky, šátky a květinami a poskytovali jim občerstvení. Rusové se ptali po
Němcích, a když se dozvěděli, že někteří uprchli směrem na Nížkov, část Rudoarmějců je
začala pronásledovat. Tito Rusové v Poděšíně párkrát přenocovali. „Rusové nám sebrali
jedno hříbě, stejně jako ještě dalším rodinám, a
už jsme ho nikdy neviděli. Několikrát také
přišli k nám domů, že chtějí usmažit vejce.
Donesli si několik lahví kořalky, usadili se
v kuchyni a strávili zde celé odpoledne.“ 13.
května se tito vojáci vrátili domů, ale stále přes
Poděšín projížděla sovětská i rumunská vojska.
Lidé jim museli dodávat seno a kupovali zde
vejce. Ale i to po čase ustalo.
„Chvíli po skončení války byla pro
všechny Němce vyhlášena pracovní povinnost,
a tak byli do rodin, které to potřebovaly,
posíláni na práci. My jsme také doma jednoho měli. Byl to sudetský Němec a uměl česky.
Pracoval u nás pouze několik týdnů a po jeho odvolání jsme dostali jiného, staršího. Byl to
zahradník, který už česky neuměl. Vůbec nechtěl jezdit s koňmi, takže pomáhal jen ve
chlévě. Když jsme se ho jednou zeptali, jaké je jeho povolání, říkal, že pracuje jako
„caradník“, což vzešlo z toho, že „z“ se v němčině čte jako „c“ a „h“ se nečte. Na zahradě
nám vysadil keř, který nám tam roste dodnes a připomíná nám toto období.“

6. Poválečný Poděšín
„Po skončení války se životy občanů vymanily z nadvlády Němců a dostaly se pod
sovětskou sféru vlivu. V Čechách, i v naší obci, nadále zůstalo zachováno řízené zásobování
a lidé dostávali lístky na potraviny i na látky.“
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Dne 10. června ve 13 hodin se konala schůze občanů obce Poděšín u kapličky, na kterou
byli pozváni muži i ženy od 15 let. Jednalo se o volbě předsedy, místopředsedy a členů
Národního výboru, jimiž mohl být zvolen každý občan od 18 let. Do Národního výboru bylo
zvoleno 12 členů, předsedou se stal rolník Jaroslav Dočekal, č. p. 9, prvním místopředsedou
též rolník, Bohuslav Pařízek, č. p. 23, druhým místopředsedou byl Bedřich Borský, učitel z č.
p. 45, a třetím místopředsedou byl zvolen František Flesar, syn rolníka pocházející z č.p. 13.
Občané také ustanovili komisi pro chov dobytka, finanční komisi, mléčnou komisi,
zemědělskou a školskou komisi.
Dne 22. července 1945 byla v Poděšíně vykonána sbírka na obce Lidice a Ležáky, které
byly Němci vypáleny a rozbořeny. Sbírka vynesla 5 600 Kč.

7. Závěr
Na závěr mé práce bych chtěla říci, že doufám, že se mi podařilo napsat zajímavou
práci, která všem čtenářům přinesla nějaké nové historické poznatky a pomohla utvořit
přesný a nezkreslený obrázek o nelehkém životě lidí na vesnici za druhé světové války, a to i
těm, kteří o obci Poděšín nikdy neslyšeli. Všichni si
určitě představí, co znamená a obnáší protektorát
Čechy a Morava, ale snažila jsem se do práce
zakomponovat i subjektivní cenné názory a zážitky
pamětníka po 66 letech od skončení války. Určitě
bych také byla ráda, kdyby si práci přečetli i někteří
občané naší obce, protože předpokládám, že zdaleka
ne všichni četli kroniky a znají historii svého
bydliště. Proto by jim moje seminární práce mohla
něco přinést, i když jde o pouhých 6 let ze 778 let
existence obce.
Mohu říci, že cíl, který jsem si dala, se mi podařil úspěšně splnit, totiž podrobně a
realisticky vylíčit život ve válce a sama se něco zajímavého dozvědět. Jsem ráda, že
v kronikách jsou uvedené i detailní informace, např. v sekci o odběrních lístkách či o setkání
s Němci a Rudou armádou – nečekala jsem takovou podrobnost. Mnohem více jsou ale
podrobné školní kroniky, jenže z nich se moc čerpat nedalo, protože mnoho uvedených
informací nemá žádnou spojitost s válkou, ale se školou samotnou. Jde např. o informace o
učitelích, statistiky o počtech žáků nebo o informace o průběhu výuky. Pokud bych
porovnala rozsah informací Pamětní knihy obce Poděšín o první a druhé světové válce,
mnohonásobně více stran popsali autoři o světové válce první, což bylo jistě způsobeno i tím,
že kronika uvádí osudy spousty mužů z Poděšína odvedených na válečné fronty. V druhé
světové válce naši vojáci nebojovali, nebylo tedy možné kroniku tímto obohatit.
S literaturou, ze které jsem čerpala, jsem neměla žádné problémy, nikde se nevyskytly
žádné nesrovnalosti, všechny tři kroniky se ve všech informacích shodovaly, i když jsou
napsány různými autory – můžeme tedy předpokládat, že jde o informace pravdivé, a to i
díky tomu, že mi vše potvrdil i pamětník druhé světové války, se kterým jsem
spolupracovala.
Pokud bych měla ještě uvést vlastní názor na samotnou činnost, určitě musím říci, že šlo
o činnost velmi užitečnou a hlavně bezesporu zajímavou. Nepotýkala jsem se se žádnými
překážkami, ale docela mě mrzí, že jsem neobjevila žádný další pramen týkající se naší obce
za druhé světové války v archívu ve Žďáru nad Sázavou, kam jsem se s nadšením vydala a
mnohé si od toho slibovala.
Libuše Dočekalová ml.
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Sport - Stolní tenis.
OP 3. třídy.
Poděšín „A“ - Oslavice „B“ 2:16; - Ostrov n/Osl. „A“ 7:11; - Polnička „B“ 7:11; - Sněžné
15:3„B“ ; - Vepřová „A“ 7:11; - TJ Žďár n.S. „F“ 4:14; - Malá Losenice „A“ 10:8; - Uhřinov
„A“ 5:13; - Netín „B“ 5:13.
Úspěšnost: Štikar Jaroslav – 56,25%; Kourková Jana – 47,22%; Jaroš Radim – 31,25%;
Neubauer Aleš – 30,56%.

OP 4. třídy:
Jaroš Zdeněk – 31,03; Musil David 25,00%; Myslivec Tomáš – 5,56%; Dajč Jiří – 3,13%.
OP 5. třídy: Smolík Jaromír – 75,00%; Maša Stanislav – 72,22%; Maša Petr – 50,00%;
Maša Pavel – 31,25.

Silvestrovský turnaj:
Dvouhra (18):
1. Filip Bohuslav, 2. Pokorný Ivo, 3. Velín Jiří, 4. Sobotka Jaroslav, 5. Vlček Miroslav, 6.
Eliáš Bohuslav, 7. Bláha František, 8. Jaroš Petr, 9. Brabec Zdeněk, 10. Linhart Radek, 11.
Ločárek Vlastimil, 12. Stehno Vladislav, 13. Slota Zdeněk, 14. Maša Petr, 15. Neubauer
Aleš, 16. Štikar Jaroslav, 17. Dajč Jiří, 18. Myslivec Tomáš.

Čtyřhra:
1. Bláha František – Jaroš Petr, 2. Filip Bohuslav – Sobotka Jaroslav, 3. Pokorný Ivo – Velín
Jiří, 4. Linhart Radek – Brabec Zdeněk, 5. Vlček Miroslav – Eliáš Bohuslav.

Silvestrovský turnaj v Poděšíně 2011
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Oznámení.
Oznámení vlastníkům lesa.
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Nové Město n.M, ulice Školní 460 vykonávají na
katastrálním území Poděšín odbornou správu lesa pro vlastníky lesa, kteří nemají vybraného
vlastního odborného lesního hospodáře.
V souvislosti s ukončením činnosti “Sdružení vlastníků lesů Přibyslav“ oznamujeme, že
vlastníkům lesa, kteří byli členy uvedeného sdružení a nevybrali si vlastního odborného
hospodáře, vykonává od 1.1.2012 funkci odborného hospodáře podnik Lesy ČR, s.p. Lesní
správa Nové Město N.M.
Kontaktní údaje na revírníka jsou: Ing. Vít Šimurda, adresa kanceláře: U Hrázek 12, 591 01
Žďár n.S. Telefon: 724 524 200. Úřední hodiny: pondělí 8 – 12 hodin.
Z. Jaroš

Hasiči.
Stará stříkačka. Naši hasiči se v současné době chystají na opravu staré ruční stříkačky
z roku 1902. Opravu provedou částečně sami a částečně využijí odborné firmy. Celý stroj
bude rozebrán na součástky a každá z nich se bude renovovat samostatně. Celá oprava bude
finančně dosti náročná. Pokud budete mít zájem, můžete pomoci svými financemi. Ukončena
by měla být ještě před oslavami 110 let SDH Poděšín, které se budou konat letos v červnu.
J. Dočekal
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (26. část)
1627
V Jihlavě byla ustanovena rada, která nařizuje vystavět nové velké domy pro ten nový úřad.
Ten nový úřad církevní jest a bude nésti název „Tovaryšstvo Ježíšovo“. Jest vyhlášení církve
katolické, že dostati musí zpátky majetky všechny, o které již dříve ochuzena byla. To nevoli
velikou slyšeti od jiných církví jest. Jest také utvořeno nové kolegium o potírání církví
nekatolických všude okolo i po celé zemi. To kolegium se bude nazývat „Kacířův mstitel“
V Každé vsi poddanské v kraji Jihlavském řečeno jest, že všichni kacíři brzy do kořene
vymýceni musí být. Na vsích, kde jsou ještě rychtáři kacířští, hned vymrskáni z obce musí
být. V Nížkově byl dosazený nový dráb, který přišel z Polné. On se jmenuje Josephus Majer
a je tuze tvrdý katolík. Nový pán v Polné ho po svém boku měl a on mu dobře sloužil. Chodí
po vsi své i do vsí okolních Poděšína a Sirákova, kde určuje rychtářům a drábům co budou
činiti. S nikým dobré slovo neztratí. Bejkovec ve své ruce stále má po celý den i v neděli. O
svátcích a nedělích nahání do kostela v Nížkově a Polné všechen lid. Tam rozkazuje, že na
jedné straně stojí katolíci a na straně druhé čeští bratři. Ve dny svátků katolických je přísně
zakázáno na svých polích dělati a svátek držeti.
Po naší zemi se šíří mor, to ještě je horší, jak ten nový pán v Polné. Všude prý mnoho dítek a
starších, mladých lidí hned pokapalo a pomoci žádné není. Církev nařizuje modlení každý
den, stavění křížů a morových kaplánek, to jistě prý pomůže. Všechno platit musí poddaní
v každé vsi. Lidé utíkají na jiná panství, aby si život zachránili, Žoldnéři je zase ženou
zpátky, tak se ještě více mor roznáší. Jest nařízeno, když chalupa pustá po moru ostane, tak
připadne panství. Tak se stěhují do vsí noví cizí robotýři. Ten mor započal léta minulého a
šířil se na všechny strany. Z Poděšína utekly 2 rodiny, jsou to Karl Grubhofer a Wolf Pibele.
Obě rodiny byly lapeny a jsou zpět nahnání, taktéž jsou na trest dání.
Před několika roky byly v Poděšíně tyto řemesla: 1 kovář, 1 lazebník, 1 sedlář, 1 mlynář a
jeho pomocník. V Nížkově: 2 kováři, 1 hamerník, 4 sklenáři, 4 hrnčíři, 1 truhlář, 1 kůžkař, 1
kalounkář, 2 hrobaři, 1 zaříkávačka, 1 babice porodní, 1 barvíř – léčitel, 2 mlynáři a 4
pomocníci. V Sirákově: 1 tesař, 2 bečváři, 9 hrnčířů, 1 barvíř – léčitel, 1 krejčí, 1 řezník, 1
kovář. 1 mlynář, 1 punčochář, 1 kolář, 1 hamerník. V Janovicích: 1 porodní babice, 1
zaříkávačka, 1 mydlář, 1 kráječ sukna (krejčí).
Léto bylo hodně teplé a suché. Úroda jest dobrá a bohatá. Hodně rostou houby, borůvky,
maliny a jahody. Jest to však zakázáno v panských lesích sbírat. Děti stejně chodí sbírat, oni
jsou bystré a tak uniknou.
Zima začala 22. listopadu velkým povětřím, sníh a mráz trvá do konce roku. Okolo vánoc
jsou veliké mrazy a každý den je silný vítr.

1628
Hned po novém roce vyšlo nové nařízení a to, že nikdo nesmí míti žádné ručnice ani žádné
sečné zbraně, pod trestem do šatlavy vsazení. Ty zbraně jsou odevzdány rychtáři a odvezeny
do Polné. To se netýká katolíků, kteří mohou míti menší zbraně a k tomu dostanou povolení
od vrchnosti. To proti kacířům a zlodějům, kdyby je na hrdle obtěžovali.
V České zemi byla vydána nová konstituce (ústava), která bude dobrá pro nové panstvo,
které bude míti více práv. Robotní lidé na tom budou hůře. Roboty se budou zvyšovat a bude
více trestů pro kacíře.
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Jest nařízeno, aby ve všech vsích byly budovány mučidla pro lid rebelantský, aby každá
vzpoura a rebelie hned na místě trestána byla. K tomu rychtáři a drábové nové pokyny
dostali. Také na hranicích panství jsou budovány šibenice, to proto, aby lid vyděsili a ti
neodcházeli na jiná panství. Ten kdo bude lapen, hned bude na místě samém pověšen. Jsou
opravovány a zřizovány obecní šatlavy. Na vsích jsou zřizovány klády, palečnice, žebříky na
napínání a jiná potřebná mučidla. Ty mučidla jsou u každé obecní rychty, aby všichni to na
očích měli.
V tomto roce trvají tvrdé represe proti českým bratřím. Vesnice obcházejí jezuité, žoldnéři,
rychtář a dráb. Prohlížejí domy, kolny, půdy a sklepy. Pátrají po biblích a jiných materiálech.
U koho něco našli, toho v Polné na 14 dnů do šatlavy zavřely a pak doma byl dalších 14 dní
vsazen do klády. Nikdo jim nesměl pomáhat a až měli smrt na krku, tak je teprve propustili
domů. Chudáci ani nemohli domů dojít, jak byli zbědovaní.

1629
Do Sirákova přijeli 2 žoldnéři z Polné a 2 jezuité ze Žďáru. Nejprve dráb a rychtář celou ves
svolal k rychtě. Také jsou pozváni všichni obyvatelé z Poděšína. Pěkně přátelsky oni k nám
hovořili, jako když med včelí jazyk líže. Když se víry bratrské zřekneme, to že všechno
odpuštěno bude. Nikomu, že se majetek brát nebude. Také řečnil rychtář z Nížkova. Hned
jak hubu otevřel, tak pravil hrubě bez přetvářky. Že nám holotě buřičské ukáže, kdo že
vládcem v zemi je. Hned ho podpořil rychtář ze Sirákova a Poděšína. Ti jemu přizvukovali,
že nám palice o zem otlučou, abychom rozum dostali. Hned započala velká mela. Kdosi na
Nížkovského rychtáře skočil a lidi bili hlava nehlava všechny tři rychtáře, kteří nevěděli, co
mají dělat. V tu ránu žoldnéři a jezuité na koně skočili a pryč ujížděli. Když mela skončila,
Nížkovský rychtář, který prosil, aby ho už nechali, se belhal domů. Když celá ves utichla,
všichni čekali, co se bude dít. Hned druhý den po ránu přijelo 12 žoldnéřů ve zbroji a s nimi
6 jezuitů. Po vsi pár chlapů polapili a hned je do klády vsadili. V té kládě 4 dni byli o hladu a
žízni. Znovu svolali obě naše vesnice a znovu se opakovalo slibování a vyhrožování.
Nakonec 3 rodiny, 2 ze Sirákova a 1 z Poděšína se do církve katolické dali. Ze Sirákova to
byla rodina Doležala a Fuky a z Poděšína Krupauera.
Zima začala 17. října. Padal déšť se sněhem. Pak začalo sněžit a mrznout a to vydrželo až do
konce roku.

1630
Pisatel popisuje dobu, když jeho dva bratři utekli z naší země pryč: 14. února žoldnéři přišli a
v železech mě odvlekli prvně do Polné a pak do Žďáru. Tady mne 12 dnů vyslýchali, mučili
a slibovali, vyhrožovali a zase mučili, abych pravdu pověděl, kde bratři jsou, kde se
scházíme, kde jsou schované zakázané knihy, kdo se chystá další utéct. Potom zase bití, málo
jídla a skoro žádnou vodu. Nic jsem jim nepověděl a ani slovo jsem neprozradil. Už jsem tak
malátný byl, že jsem nic nepociťoval a všechno mě bylo jedno. Potom mě zase do huby
močku lili, až jsem vědomí ztratil a nic jsem necítil. Pak ven na půl mrtvého a napůl holého
mě vyhodili a víc se o mě nestarali. Když jsem trochu procitnul, tak nevěděl jsem co je a kde
jsem. Plazil jsem se 2 celé dny, ani nevím kam, a kde jsem zůstal ležet bez vědomí. Když
zase rozum se navrátil, krok za krokem jsem k domovu šel. Lidi, kteří mě viděli hned pláč
měli a hned pryč utíkali s křikem hrozným. Když domů jsem se dobelhal u dveří jsem zůstal
ležet. Do konce dubna jsem na půl mrtvý ležel, než jsem se zmátořil. Jak jsem trochu začal
vládnout, hned mě vyhnali robotovat. Opravujeme hráze rybníků v Poděšíně, Nížkově a
v Janovicích.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Počasí.
Červenec.
Slunečno bylo 6 dní, propršelo 9 dní, 1x byla bouřka s průtrží mračen,
Průměrná polední teplota byla 19,2°C. Dešťových srážek bylo 129 mm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ráno 12,8 14,3 14,5 16,2 14,5 15,5 17,2 13,1 12,0
Večer 18,1 21,4 21,0 21,7 20,7 22,2 27,5
22,1 19,4

vítr foukal 2 dny,
2009 2010 2011
12,9 14,5 12,8
19,9 23,8 19,8

Srpen.
Slunečno bylo 11 dní, propršelo 9 dní, 1x byla bouřka, vítr foukal 2 dny,
teplota byla 22,4°C. Dešťových srážek bylo 134 mm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ráno 13,2 14,7 15,5 16,8 14,6 13,0 12,7 12,0 11,1
Večer 22,6 22,2 20,5 24,6 23,6 19,8 18,2 21,4 19,5

Průměrná polední
2009 2010 2011
12,7 12,7 13,5
21,2 20,1 22,1

Září.
Slunečno bylo 16 dní, propršelo 6 dní, vítr foukal 2 dny, průměrná polední teplota byla
18,7°C. Dešťových srážek bylo 65 mm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno 9,6
8.7 10,2 10,5 9,6
11,2 11,8
6,1
6,3
9,9
7,8 10,8
Večer 15,1 11,7 14,8 16,2 16,3 17,1 18,5
11,7 11,3 16,7 14,1 17,3
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